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A Tugabuddies é uma agência de animação 
turística que opera, principalmente, na 
região Centro/Oeste de Portugal.                       . 

Dedicamo-nos, desde abril de 2016, à 
criação e realização de tours customizadas 
pelo Centro e Oeste de Portugal, a par de 
alguns outros pontos do país. O nosso foco 
está em planear e preparar cuidadosamente 
cada experiência, de modo a ir ao encontro 
das expectativas, necessidades e gostos 
pessoais de cada cliente.                            . 

O trabalho da nossa equipa assenta não só 
na paixão que todos partilhamos pelo nosso 
país, mas também no conhecimento, 
experiência e enorme vontade de servir em 
proximidade e com qualidade. Não pretend-
emos ser apenas um guia turístico, quere-
mos e vamos ser o “best friend” português 
dos nossos clientes. Vamos ouvi-los com 
atenção e fazer tudo o que estiver ao nosso 
alcance para garantir que a sua estadia em 
Portugal é extra especial e totalmente 
inesquecível. . 



TOURS DIÁRIASTOURS DIÁRIAS

O Mundo Fantástico dos Dinossauros é um parque 
temático considerado o maior museu ao ar livre 
em Portugal. Explora e descobre mais de 180 
modelos de espécies de dinossauros, ciêntifica-
mente comprovados à escala real.                                .                        
Atrações
DinoPark | Cabo Carvoeiro | Visita aos miradouros de 

Peniche | Baleal | Bacalhôa Buddha Eden                      .
9 horas (09h00 – 18h00)                                                    . 

Lisboa é uma cidade cheia de vida, pessoas e 
cultura. A sua luz é única e a sua atmosfera 
vibrante e descontraída ao mesmo tempo.                .                               
Atrações  
Torre de Belém | Mosteiro dos Jerónimos | Entrada no 

Padrão dos Descobrimentos | Prova de Pastéis de Belém | 

Parque das Nações | Entrada no Oceanário de Lisboa           .                             
9 horas (09h00 – 18h00)                                                  . 
Desde €90,00/adulto  |  €45,00/criança

Acompanha-nos nesta aventura e deixa a tua 
criança interior florescer ao visitar uma cidade em 
ponto pequeno. Em seguida, visitaremos a parte 
antiga da cidade de Coimbra.   .
Atrações
Centro histórico de Coimbra | Portugal dos Pequenitos | 

Exploratório ciência viva | Jardim Botânico | Miradouro 

Penedo da Saúde | Universidade de Coimbra      .                                       

9 horas (09h00 – 18h00)                                                   . 
Desde €90,00/adulto  |  €45,00/criança

Desde €75,00/adulto  |  €38,00/criança

Lisboa | Belem | Oceanario

Coimbra  
Portugal dos Pequenitos   

DinoPark | Peniche |
Buddha Eden 
  

Atreve-te a conhecer o lado rural de Portugal! A vila 
da Lousã localisa-se perto de Coimbra, sendo conhe-
cida pelas suas montanhas e peculiares Aldeias de 
Xisto. Aqui podes encontrar uma vasta diversidade 
de espécies e entender melhor o estilo de vida local.  
Atrações
Miranda do Corvo | Parque biológico da Serra da Lousã | Centro 

da Mente | Casa Museu da Chanfana | Templo ecuménico 

universalista | Passeio a cavalo | Alimentar os animais                                
9 horas (09h00 – 18h00)                                                           .                                                    
Desde €85,00/adulto  |  €45,00/criança

Situada numa área recheada de história, a Pia do 
Urso, em São Mamede, oferece aos seus visitantes 
uma deslumbrante vista natural. Esta vila restaurada 
é também o primeiro eco-parque para invisuais em 
Portugal.                                   . 
Atrações
Santuário de Nossa Senhora de Fátima | Pia do Urso | Centro 

de Interpretação das Grutas                                    .

9 horas (09h00 – 18h00)                                                              . 
Desde €68,00/adulto  |  €34,00/criança

Parque biologico da Lousa | Templo

Fatima | Pia do Urso | Grutas
de Mira D�Aire

Quando foi a última vez que fizeste algo pela primeira 
vez? Um passeio de balão confere outra perspectiva 
do mundo, e uma oportunidade de voar nas asas da 
fantasia. . 
Atrações         
Centro histórico de Santarém | Portas do Sol | Almeirim | 

Centro histórico de Coruche | Passeio de balão de ar quente  .
Desde €350,00/adulto | €175,00/criança

Santarem | Coruche | 
Balao de ar quente 
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