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Tour Orchid Garden  

Durante cerca de uma hora e meia, este tour o inclui um pequeno passeio, passando pela Zona Velha da 

cidade e inclui, também a entrada no respetivo jardim. A empresa responsável por este jardim, foi fundada 

na Áustria nos tempos da Monarquia dos Imperadores e, desde então, a família, já na quarta geração, 

dedica-se à investigação e criação de novas espécies das mais variadas plantas. Durante todo o ano, 

pode ver aqui mais de 50.000 plantas.  

O preço do tour é de 25€ por pessoa, com entrada incluída.  

Jardim Orquídea – só ida: 10€ 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. 

 

 

Orchid Garden Tour  

This is an hour and a half tour where you can visit this beautiful garden with more than 50.000 

plants. 

This tour includes a mini tour through the city of Funchal, namely Old Town. Then, you continue until 

you arrive to the Orchid Garden. The company responsible for this garden was founded in Austria, 

during the time of the Imperial Monarchy and, since then four generations of the family have been 

dedicated to the research and development of new species of a wide variety of plants. 

The entrance in the Orchid Garden is already included in the price of the tour. 

The tour price is 25€ per person.  

Orchid Garden (one way) – 10€ per person  

Information: 

 Pick up in the hotel or Funchal area; 

 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€; 
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 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. 

 


