Tour CR7
Já pensou ir ao Museu do Cristiano Ronaldo e ter também a possibilidade de passear de Tuk Tuk? O Tour
CR7 inclui passeio de um mini tour de Tuk Tuk pela cidade do Funchal, com início na Zona Velha da
Cidade, um dos locais obrigatórios de passagem - o Mercado dos Lavradores, Sé Catedral, com
passagem também por uma das Ruas mais antigas e típicas - a Rua Fernão Ornelas.
Este tour, já com entrada incluída no preço, finaliza no Museu CR7.
O preço deste tour é de 20€ 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.

Tour CR7
Have you already thought in visiting the Cristiano Ronaldo Museum and also riding in a Tuk Tuk?
This mini tour starts in the 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 Cristiano Ronaldo Museum; the entrance is already included in the price of the tour.
The tour price is 20€ 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

