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Motorcycle Tours 
güvenlik, keyif ve kalite 
odaklı hassas yaklaşımı 
ile nitelikli motosiklet 
turları tasarlayan bir 
turizm acentasıdır.  

Unique

Balance Turizm ve Seyahat Acentası'nın bir markası 
olan Unique Motorcycle Tours, BMW Motorrad'ın 
resmi olarak onayladığı "Uluslararası Seyahat 
Partneri"dir.  

Balance Turizm, 2009-2020 yılları arasında 
işletmeciliğini yaptığı BMW Rider Academy 
markası ile dünyanın farklı coğrafyalarında 200’e 
yakın tur programını başarı ile tamamlayarak 
katı l ımcıların eşsiz deneyimlerle evlerine 
dönmelerini sağlamıştır.  

2021 yılı itibari ile BMW Rider Academy ile olan 
işbirliğini sonlandırarak, Unique Motorcycle Tours 
markası ile tasarladığı tur programlarını motosiklet 
severlerin beğenisine sunmaktadır. 



Moskova’nın kalbi  
Kızıl Meydan’dan 
başlayarak göller ülkesi  
Karelya Cumhuriyeti’nin 
eşsiz doğası içerisinde 
devam edecek 
muhteşem bir tur  
sizleri bekliyor  

Rusya’nın batıya  
açılan penceresi  
St. Petersburg’taki 
görsel şölen ile son 
bulacak tur için 
şimdiden yerinizi ayırtın.  



Moskova - Yaroslavl  
Yaroslavl - Vitegra  
Vitegra - Petrozavodsk  
Petrozavodsk - Sartovala  
Sortovala - St. Petersburg

350 km 
520 km 
220 km 
350 km 
280 km 



03 Temmuz sabahı saat 11:05’de 
THY’nin TK417 seferli direkt 
uçuşu ile MOSKOVA’ya 
uçacağız. Pazar günkü şehir 
gezimizin ardından Pazartesi 
sabahı MOSKOVA’dan ayrılarak 
kuzeye doğru teker 
döndüreceğiz.  

Göller ülkesi KARELYA’da 
yapacağımız 5 günlük sürüşün 
ardından Cuma akşamı turumuzu  
ST. PETERSBURG’da sonlandırıp 
motosikletlerimizi teslim 
edeceğiz. Cumartesi günü bu 
masal şehrini gezdikten sonra 
Pazar günü evlerimize geri 
dönüyor olacağız.



Pazartesi yola çıkmadan  
önce Kızıl Meydan’da 

motosikletlerimizle  
bir grup fotoğrafı  

çektireceğiz. Ardından  
ilk durağımız Rusya’nın  
en büyük ve en önemli 

manastırı olan “St. Sergius 
Trinity Monastery” olacak. 

Öğle yemeğinin ardından 
1,000 yıldan fazla geçmişi  

ve güzelliği ile bizleri 
büyüleyecek Yaroslavl  

şehrine doğru yol alacağız. 
Otelimize varıp üzerimiz 

değiştirdikten sonra bu eski 
şehri  gezmek üzere  

dışarı çıkacağız.



Salı günü geç kahvaltının 
ardından Karelya’ya  
doğru teker döndüreceğiz.  
Yol üzerindeki Vologda ve 
Ferapontovo kasabalarında 
vereceğimiz molalarda 
kahvelerimizi yudumlarken 
harika fotolar çekme imkanı 
bulacağız. 

Bir sonraki durağımız,  
Kuzey Sovyet Donanmasında 
yıllarca hizmet vermiş B-440 
denizaltı olacak. Ardından 
konaklama yapacağımız 
Vitegra’ya geçerek otelimize 
yerleşeceğiz. Akşam yemeğinde 
keyifli sohbetler eşiliğinde yerel 
lezzetleri tadıyor olacağız.



Bugün harika bir sürüş bizi bekliyor. 
Karelya Cumhuriyeti’nin başkenti 

Petrozavodsk’a doğru yapacağımız  
bu enfes sürüşte kalp ritminizin 

hızlandığını hissedeceksiniz.  

Avrupa’nın en büyük ikinci gölü 
olan Onega boyunca devam 

edecek sürüşümüzün ardından 
otelimize yerleşecek ve üzerimizi 

değiştirerek kısa bir tekne  
turuna çıkacağız.  

 
Geçmişi 15nci yüzyıla dayanan  ve 
Kuzey Rus kültürü açısında  önemli 

unsurlara sahip Kizhi adasını ziyaret 
edeceğiz. 82 adet ahşap mimarinin 

de anıt niteliğinde yer aldığı bu 
açık hava müzesini gezdikten sonra 

otelimize geri dönüyor olacağız.



Göller ülkesindeki 
yolculuğumuzda güne harika  
bir asfaltta, yeşillerin arasında 
geniş virajlarla dolu bir sürüş 
ile başlayacağız. Bu tempolu 
sürüşümüze ardından Lagoda 
Gölü’ne geçerek sürüşümüze 
muhteşem manzaralar eşliğinde 
devam edeceğiz. Sabah 
etabındaki ısınma turunun 
ardından Lagoda Gölü boyunca 
yapacağımız virajların keyfini 
yüzlerimizde hissediyor olacağız.  

Gün sonunda konaklamayı göl 
kenarında küçük ahşap evlerde 
yapacağız. Akşam barbekü öncesi 
arzu edenler gölde yüzerken arzu 
edenlerde buhar banyosunun 
keyfini çıkarabilirler.



Bugün bu muhteşem 
topraklardaki son sürüş 

günümüz. Harika bir asfalt, 
virajlar, tırmanışlar ve inişler  
sonrasında Çarlık Rusya’nın  

başkenti St. Petersburg’a 
varacağız.  

 
Akşam üzeri motorlarımızı  

Moskova’ya göndermek  
üzere tıra teslim edip, 

şehir merkezindeki harika 
otelimize yerleşeceğiz. 

Kısa bir dinlenmenin  
ardından akşam yemeğinde 

farklı kültürlerin etkileşimi 
ile asırlardır bir araya gelmiş 

olan Rus mutfağının 
lezzetlerini tadıyor olacağız.



Cumartesi günü  
St. Petersburg’u geziyor 
olacağız. Şehri saran kanalları  
ve geniş bulvarları ile Çarlık 
dönemi mimarisini, gösterişli 
yapıları ile Rönesansı, kült 
sarayları ile zenginliği, eşsiz 
müzeleri ile tarihi ve benzeri  
az bulunan köprüleri ile kendi 
karakteristiğini orataya koyan  
bu kültür başkenti gezimizde 
aşağıdaki değerleri görüyor 
olacağız. 

Dostoyevski Müzesi, Nevski 
Bulvarı, Kazan Katedrali, 
Dökülen Kan Klisesi, 
Griboyedov Kanalı, Saray 
Meydanı ve Ermitaj Müzesi.













Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik  (Türk ve Rus)  
   (BMW Motorrad International Tourguide) 
- 8 gece konaklama  
- Motosiklet Kirası (top case) 
  (>2.000 euro muafiyet sigortalı) 
- Motosikletlerin Moskova’ya geri transferi 
- Otelde sabah kahvaltıları 
- Öğle Yemekleri (sürüş günleri) 
- Molalardaki içecekler (sürüş günleri) 
- Havaalanı transferleri (grup) 
- Otopark ücretleri 
- Şehir vergileri 
- Tur boyunca çekilen fotolar  

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
- Uçak Biletileri 
- Yakıtlar 
- Akşam Yemekleri 

F 750 GS ile                 3,600 euro  

R 1250 GS farkı                        + 300 euro 
Tek kişilik oda farkı                 + 600 euro 
 
Son Kayıt: 07 Haziran 2021 
* Kayıt sırasında tur ücretinin %30 tutarında ön ödeme yapılmalı ve kalan    
   bakiye son kayıt tarihinde tamamlanmalıdır. 

* Tur, minimum 7 motosikletin katılımı sağlandığında gerçekleştirilecektir.  
   Bu sayıya ulaşılamaması durumunda turun iptali söz konusu olup,  
   katılımcılara ücret iadeleri yapılır.  

* 08-15 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin  
   % 30’u oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 16-23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin 
   % 50’si oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 24 Haziran 2021 tarihinden sonra yapılan iptallerde tur ücreti geri  
   iade edilmez.  

* Pandemi sebebi ile seyahat etmeye engel olabilecek kısıtlamar gelmesi  
   durumunda ücret iadesi yapılmaksızın tur başka bir tarihe ertelenir. 

çift kişilik odada kişi başı 

Turlarımız, 12947 numara ile TURSAB'a kayıtlı A Grubu Seyahat Acentası 
BALANCE TURİZM ve SEYAHAT ACENTASI tarafından düzenlenmektedir.  


