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não é só Sol e Mar”
A Buggy Safari nasceu em 2006, em Loulé, como um projeto
que visava mostrar lugares de grande beleza, escondidos da
população mas bem conhecidos por Hélder Coelho, um dos
sócios da empresa. Juntamente com Sandra Pereira, sóciagerente e manager geral, criou um caso de sucesso e que
nos dão agora a conhecer.

H

élder Coelho começa por introduzir que, “como conhecia certos lugares espetaculares, era
necessário mostrá-los”. Relatando os primeiros passos desta iniciativa, explica que foi “à
procura de um veículo todo o terreno, seguro para toda a gente, para o qual bastasse ter
carta de condução simples. Foram adquiridos três buggys e ninguém acreditava na ideia”.
A ideia resultou e, após 12 anos, o sucesso é notório e sem incidentes, uma vez que as condições estão sempre reunidas para uma boa e segura experiência aos visitantes. Logo no primeiro
ano, a Buggy Safari recebeu propostas de parceria por parte de hotéis de cinco estrelas, fruto do
sucesso e da oferta diferenciada.
Hoje, conta com seis buggys, sendo quatro para os visitantes, um para o guia (com um fotógrafo
que regista toda a viagem), e outro de reserva. Dispõe ainda de uma carrinha de nove lugares que
transporta os visitantes, de e para o hotel, ao início e no final do dia.
Na opinião dos nossos interlocutores, a Buggy Safari destaca-se por fazer passeios guiados
aos pontos de interesse do Algarve e não provas desportivas: “Sempre fugimos disso e assim
marcamos a diferença, para além de não termos um número mínimo para realizar os percursos e
a idade mínima de participação ser a partir dos quatro anos”, acrescentam.
O percurso, embora esteja definido, pode ser alterado em função da experiência prévia de
alguns clientes em particular. Cada um dura em média três horas, para prevenir os efeitos das
altas temperaturas e o consequente cansaço, promovendo assim a qualidade da experiência.
Para o futuro, os dados já estão lançados: “Como temos aqui visitantes que procuram exclusividade e muita qualidade, vamos adquirir buggys de topo, com mais conforto e preparados para
fazer longos cursos, no verão. No inverno vamos usá-los para fazer excursões de dois a três dias,
com parcerias com a hotelaria e restauração, estando o início previsto já para este ano”, concluem.

