Funchal Viewpoints Tour
Durante cerca de uma hora e meia, este percurso inclui quatro Miradouros na cidade do Funchal.
O tour inicia-se na Zona Velha, mais propriamente, no Miradouro da Barreirinha. De seguida, o tour
continua até ao Miradouro da Vila Guida, na Rua Conde Carvalhal. Do Miradouro da Vila Guida,
seguimos para o Miradouro do Pico dos Barcelos, muito apreciado pelos turistas que visitam a ilha
da Madeira, para acabar o tour no Miradouro Avista Navios, situado na Rua Estados Unidos da
América.
O preço do tour é de 20€ por pessoa.
Condições:


Pick up no hotel ou na área do Funchal;



O preço indicado é por pessoa;



Mínimo de duas pessoas por tour;



Só uma pessoa por Tuk Tuk, valor acrescentado de 5€ em tours a partir de 15€;



Só uma pessoa por Tuk Tuk, valor acrescentado de 10€ nos tours a partir de 20€;



Crianças com menos de 5 anos – grátis; 6-12 anos - metade do preço.

Funchal Viewpoints Tour
With this tour you have the opportunity to visit four Viewpoints located in the city of Funchal:


Barreirinha (Old Town);



Vila Guida (Conde Carvalhal Street);



Pico dos Barcelos;



Avista Navios.

This tour starts in the Old Town, where you make a stop in Barreirinha Viewpoint. Then, the tour
continues till the next Viewpoint – Vila Guida, where you have an astonishing view over the bay of
Funchal. Next stop, Pico dos Barcelos Viewpoint, very much appreciated by the tourists who visit
Madeira Island. This tour has its final stop in the Avista Navios Viewpoint, with a different perspective
over the bay of Funchal, but no less beautiful. This tour lasts approximately one hour and a half.
The tour price is 20€ per person.
Information:


Pick up in the hotel or Funchal area;



The indicated price is per person;

Phone: +351 963029250 or +351 291220863
Email: info@tukmadeiracitytours.com



Minimum of two people per Tuk Tuk;



Just a person per Tuk Tuk, added value of 5€ in tours until 15€;



Just a person per Tuk Tuk, added value of 10€ for tours starting from 20€;



Children under 5 years – free; from 6-12 years – half price.

Phone: +351 963029250 or +351 291220863
Email: info@tukmadeiracitytours.com

