Tuk Tuk & Ham and Cheese tasting with Madeira table wines
inclui passeio de um mini tour de Tuk Tuk pela cidade do Funchal, com inicio na Zona Velha da Cidade,
um dos locais obrigatórios de passagem - o Mercado dos Lavradores, Sé do Funchal passagem também
por uma das Ruas mais antigas e típicas - a Rua Fernão Ornelas onde finaliza depois num dos nossos
parceiros, o Madeira Tradicional para uma prova de vinhos de mesa madeirenses com queijos e enchidos,
fabricados artesanalmente, oriundos das várias regiões de Portugal.
Este tour inclui a prova de:


4 tipos de queijos nacionais;



Chouriço assado;



3 tipos de enchidos;



Pão tipo caseiro regional;



2 copos de vinho à escolha(tinto ou branco) por pessoa.

O preço deste tour é de 29€ 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.

Tuk Tuk & Ham and Cheese tasting with Madeira table wines
It includes a mini tour through the city of Funchal, starting in Old Town, passing by the Market Place,
the Cathedral and one of the oldest and typical streets of Funchal; Fernão de Ornelas street.
This tour ends in Old Town, in one of our partners – Madeira Tradicional – where you can taste the
exquisite flavors of Madeira table wines combined with cheeses and delicatessen coming from
various regions of Portugal.
It includes:


4 types of portuguese cheeses;



Roasted Chorizo;



3 types of ham;
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Regional homemade bread;



2 glasses of red or white wine per person.

The tour price is 29€ per person.
Information:


Pick up in the hotel or Funchal area;



The indicated price is per person;



Minimum of two people per tour;



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



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



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