Tour Câmara de Lobos / Cabo Girão
Durante cerca de 2 horas, a Tuk Madeira City Tours dá-lhe a possibilidade de disfrutar percursos fora do
Funchal e poderá ter como um dos destinos mais visitados da ilha da Madeira, a cidade de Câmara de
Lobos/ Cabo Girão. Neste tour tem a oportunidade de passar pela estrada Monumental, local mais
contemporâneo da Cidade do Funchal, onde se localizam os Hotéis de 4 e 5 estrelas. Logo de seguida,
passagem e paragem obrigatória na vila piscatória de Câmara de Lobos. De seguida, subida ao 2º cabo
mais alto do mundo - Miradouro do Cabo Girão, com vistas de cortar a respiração sobre o Oceano
Atlântico, miradouro muito apreciado pelos turistas que visitam a ilha da Madeira.
O preço do tour é de 25€ 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.

Câmara de Lobos / Cabo Girão Tour
For approximately two hours, Tuk Madeira City Tours gives you the opportunity to visit other places
outside Funchal. One of these places is the fishing village of Câmara-de-Lobos, well known for its
cliff, Cabo Girão, the second highest sea Cliff in the world.
In this tour you pass by the Monumental Street, where it is located the 4 and 5 stars hotels. Then you
stop in Câmara-de-Lobos.
Next, you go up to visit Cabo Girão with a breathtaking view over the Atlantic Ocean.
The tour price is 25€ 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€;



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

