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Tuk Tuk & Madeira Wine Premium Lodge  

Durante cerca de hora e meia, inclui um mini tour de Tuk Tuk pela cidade do Funchal, com início na Zona 

Velha da Cidade, Mercado dos Lavradores, Sé Catedral, com passagem por uma das Ruas mais antigas e 

típicas - a Rua Fernão Ornelas. O tour finaliza nas Caves da Madeira Wine, com passagem pela antiga 

tanoaria da empresa, passagem pelos armazéns de envelhecimento do vinho, sala temática e Museu, 

finalizando na sala de provas Max Römer, com duas provas de vinho Blandy’s Wine. 

 O preço deste tour é de 30€ 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: 

 Horários dos tours nas caves da Madeira Wine: 

o 2ª feira a 6ª feira: Inglês- 10:30; 14:30; 15:30; 16:30 

o 2ª feira a 6ª feira: Alemão – 10:30; 14:30; 15:30 

o 2ª feira a 6ª feira: Francês – 11:30 

o 2ª feira a 6ª feira: Espanhol – 11:30 

o 2ª feira a 6ª feira: Português – 11:30; 15:30 

o Sábados: Inglês, Alemão, Português – 11:00 

 

 

Tuk Tuk & Madeira Wine Premium Lodge  

This one and half hour tour includes a mini tour through Old Town, Market Place, the Cathedral, and 

one of the oldest and typical streets of Funchal – Fernão de Ornelas street.  

This tour ends with the visit of the Blandy’s Madeira Wine Lodge. This tour includes visiting the old 

cooperage company, passing by the aging warehouses, a themed room and the museum, ending at 

the tasting room of Max Römer with two Blandy’s Madeira Wine tasting. 

The tour price is 30€ per person. 

Information: 

 Pick up in the hotel or Funchal area; 

 The indicated price is per person; 
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 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. 

 Visits Timetable: 

o English - 10:30; 14:30; 15:30; 16:30 – Monday to Friday 

o German – 10:30; 14:30; 15:30 – Monday to Friday 

o French – 11:30 – Monday to Friday 

o Spanish – 11:30 – Monday to Friday 

o Portuguese – 11:30; 15:30 – Monday to Friday 

o Saturday -11:00 - English, German, Portuguese  

 


