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Foto: BuggySafari
A BuggySafari tem para lhe oferecer vários safaris espetaculares no interior Algarvio onde aventura e emoção rodam
também em quatro rodas por caminhos de terra e pedras. Os nossos ""tours"" estão projetados para tirar o melhor
benefício de toda a paisagem envolvente; das Ribeiras ás Barragens, passando pelas grutas sem esquecer as aldeias
típicas que estão em perfeito estado de conservação. O barrocal Algarvio tem uma paisagem linda que conjuga
várias tipologias. Todos os nossos safaris de buggy são variáveis, temos de momento cerca de 20 percursos a
escolha do guia, por cada vez que o cliente repete a atividade irá passar por um lugar diferente e de nível de
dificuldade diferente. O passeio mais popular e mais procurado pelos nossos clientes, tem uma duração mínima de 2
horas e poderá ir até 3 horas, dependendo das condições atmosféricas, do nível de desempenho e condução dos
condutores, do tempo de paragem para descanso e explicações sobre a natureza e cultura local. Também já
contando com algum imprevisto que a natureza nos possa reservar.
Será sempre um passeio pela natureza e nunca uma prova desportiva, não permitimos condução desportiva visto
que vamos conduzir os buggy's por caminhos públicos, nestes caminhos podemos cruzar pessoas a passear a pé, em
bicicleta a pedal, crianças, tractores, jeep's e muito mais, também temos que ter em consideração que 95% dos
clientes que temos, nunca conduziram um buggy ou mesmo em caminhos de terra ou pedras. Por estas razões é que
os nossos percursos são moduláveis e adaptáveis ao nível de condução de cada grupo de clientes, para que estes se
sintam em confiança e possam desfrutar dos nossos safaris.
Contactos
Rua do Cerro Redondo - Vale Judeu 8100-684 Loulé
+351 289 411 362
Telefone:
geral@buggysafari.net
E-mail:
Website:

http://www.buggysafari.pt

Atividades
Observação de fauna e flora
Orientação
Observação de aves
Moto 4
Observação de geologia
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