Tour Garajau / Cristo Rei
Durante cerca de 2 horas, a Tuk Madeira City Tours dá-lhe a possibilidade de usufruir de percursos fora do
Funchal. Com este tour, terá oportunidade de conhecer um dos destinos mais visitados da ilha da Madeira
– o Miradouro do Garajau / Cristo Rei. Com início na Zona Velha da cidade do Funchal, seguindo depois
por São Gonçalo, uma das estradas mais bonitas do Funchal, com paragem no Miradouro do Pináculo,
muito visitado pelos turistas, pois tem uma perspetiva magnífica sobre a baía do Funchal. De seguida,
finaliza no Garajau, mais propriamente no Miradouro do Cristo-Rei, com um excelente vista sobre parte da
baía do Funchal, a Reserva do Garajau, o Caniço de Baixo e sobre o Atlântico. O Miradouro do Cristo Rei,
deve o seu nome à construção da estátua do Cristo Rei, que foi erguida como cumprimento duma
promessa do Conselheiro Aires de Ornelas.
Pode também desfrutar de um passeio de teleférico que se situa neste local.
A viagem de regresso ao Funchal é feia por outra estrada, pela estrada da Boa Nova para apreciar e
desfrutar a linda vista sobre a baía do Funchal.
O preço do tour é de 35€ 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.

Garajau / Cristo Rei 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 Garajau-Cristo Rei Viewpoint.
Starting in Old Town, city of Funchal, you follow the São Gonçalo Street, one of the most beautiful
streets of Funchal, with a stop in Pináculo Viewpoint, with an amazing view of the bay of Funchal.
Next, you arrive in Garajau, next to the city of Funchal. Here, you can appreciate the Cristo-Rei
Viewpoint, with an excellent view over the bay of Funchal, the Natural Reserve of Garajau and the
Atlantic Ocean.
The Cristo-Rei Viewpoint was given the name as a result of the existence of a “Christ the King”
statue, which was erected to fulfill a promise made by Counselor Aires de Ornelas.
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You can also ride in a cable car to the beach.
The tour continues then, back to Funchal through other road, the Boa Nova road, with breathtaking
views over the city of Funchal.
The tour price is 35€ 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.
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