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Tour Jardim Botânico 

Durante cerca de 2 horas, este tour inclui um pequeno circuito pela cidade do Funchal, passando pela 

Zona Velha da cidade, e inclui também, a entrada nos jardins verdejantes do Jardim Botânico. Este jardim, 

muito apreciado pelos turistas que visitam a ilha da Madeira, oferece aos visitantes mais de 2000 plantas 

exóticas, provenientes de todos os continentes.  

O preço do tour é de 35€ por pessoa, com entrada não incluída. 

Jardim Botânico – só ida: 15€ por pessoa.  

Condições: 

 Pick up no hotel ou na área do Funchal;

 O preço indicado é por pessoa;

 Não incluído - Entrada no Jardim (6€ p/p).

 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.

Botanical Garden Tour 

A two hour tour, where you can visit one of the most appreciated touristic spots in Madeira Island. 

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

you arrive to the Botanical Garden. This garden has more than 2000 exotic plants from all over the 

world. The entrance is not included in the price of the tour.

The tour price is 35€ per person. 

Botanical Garden (one way) – 15€ per person. 

Information: 

 Pick up in the hotel or Funchal area;

 The indicated price is per person;

 Not Included - Ticket for the Garden (6€ p/p).

 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.




