Tuk Tuk & Typical Toboggans
Tuk Madeira City Tours dá-lhe ainda a possibilidade de visitar e um dos destinos mais visitados na ilha da
Madeira – Monte.
Este tour tem início na Zona Velha da Cidade, passando pelo Mercado dos Lavradores, e subida ao
Monte, com paragens pontuais para poder usufruir de vistas magníficas sobre a cidade do Funchal. Vai
poder, de seguida, efetuar uma descida nos carrinhos de cesto, uma das atrações principais para quem
visita a Madeira.
O preço já inclui a descida nos carrinhos de cesto.
O preço deste tour é de 39€ por pessoa.
Monte – só ida: 15€ 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; a partir dos 6 anos pagam na totalidade.

Tuk Tuk & Typical Toboggans
Tuk Madeira City Tours gives you the opportunity to visit one of the most appreciated places by
tourists when visiting Madeira Island – Monte.
This tour starts in Old Town, passing by the Market Place, and then continues till arriving to Monte,
making stops on the way to see the amazing views over the city of Funchal.
Once you arrive to Monte you will experience true adventure while riding in the typical toboggans,
the famous wicker baskets, one of the main attractions for those who visit Madeira Island.
The price of the typical toboggans is already included in the price of the tour.
The tour price is 39€ per person.
Monte (one way) – 15€ per person
Information:


Pick up in the hotel or Funchal area;

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



The indicated price is per person;



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 years - pay in full.

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

