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Muhteşem bir 
coğrafyada yer alan 
heybetli dağlar, harika 
manzaralı geçitler, 
büyüleyici kumsallar, 
büyük göller ve nehirler, 
uçsuz bucaksız üzüm 
bağları, birbirinden 
renkli meyve bahçeleri, 
adrenalin dolu aktiviteler 
ve doğal koruma 
alanlarındaki vahşi 
yaşamlar ile sizi 
unutamayacağınız bir 
deneyime davet 
ediyoruz. 



Tarih: 07-16 Ekim 2021 
Süre: 9 gece, 10 gün (7 gün sürüş) 

Toplam mesafe:  1,930 km  
Seviye: Orta Seviye (asfalt sürüş) 
 
Konaklama: 4-5 yıldız ve butik oteller 

Highlights:  
Cape Town, Masa Dağı, Chapman’s Peak Drive  
Cape of Good Hope (Ümit Burnu)  
Betty’s Bay ve Afrika Penguenleri 
Gansbaii ve Kopek Balığı Dalışı 
Cape Agulhas (İğne Burnu)  
Bloukrans Bridge ve Bungee Jumping 
De Hoop Nature Reserve,  
Botlierskop Private Game Reserve 



Cape Town - Hermanus 
Hermanus - Arniston 
Arniston - Wilderness 
Wilderness - Oudtshoorn 
Oudtshoorn - Botlierskop 
Botlierskop - Montagu 
Montagu - Cape Town

250 km 
220 km 
330 km 
350 km 
160 km 
320 km 
300 km



07 Ekim Perşembe 
sabahı saat 01:55’de 
THY’nin TK44 seferli 
direkt uçuşu ile
CAPE TOWN’a 
uçuyoruz. Öğlen saat 
12:00 gibi iniş yaptıktan 
sonra şehir merkezinde 
yer alan otelimize 
transfer olup otelimize 
yerleşeceğiz. Kısa bir 
dinlenmenin ardından 
Waterfront’a geçerek 
akşam yemeğinde bizleri 
bekleyen muhteşem 
lezzetleri tadıyor 
olacağız.

GÜN 1



Cuma günü geç kahvaltının 
ardından Cape Town’da  

keyifli bir şehir turuna 
çıkacağız.  

 
Masa Dağı’nın eteklerinde  

yer alan bu şehri, renkli 
mahallelerini, meydanlarını, 
pazarlarını, sanat galerilerini, 

müzelerini, kafelerini ve 
alışveriş merkezlerini  

gezdikten sonra eşsiz bir  
gün batımı için Camps Bay’a 

geçecek ve günü burada  
enfes bir akşam yemeği ile 

sonlandıracağız.   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Sabah motosikletlerimizi teslim 
almak üzere otelden ayrılacağız. İlk 
durağımız Cape Town’un en ünlü 

yolu “Chapman’s Peak Drive” olacak. 
Muhteşem okyanus manzaraları 

eşliğinde virajlı yolları aşarak Ümit 
Burnu’na ulaşacağız.   

 
Cape Yarımadasının güneydeki  
uç noktası olan Ümit Burnu’nda 
vereceğimiz fotoğraf molasının 

ardından bir liman kasabası olan 
Gordon’s Bay’a geçerek öğle yemeği 

alacağız. Yemek sonrası Betty’s 
Bay’de bulunan meşhur Afrika 

Penguenleri bizleri bekliyor olacak. 
Bu sevimli dostlarımıza yapacağımız 
keyif dolu ziyaretin ardından gece 
konaklamayı yapacağımız balıkçı 

kasabası Hermanus’a geçiyor 
olacağız.  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Pazar sabahı erkenden otelimizden 
ayrılarak kafes dalışı için Gansbaai’a 

geçeceğiz. Tekne ile açılıp köpek 
balıklarıyla yüzleşeceğimiz bu 

unutulmaz deneyimin ardından    
turumuzun en önemli uğrak 

noktalarından birisi olan Cape 
Agulhas’a doğru yola çıkacağız.  

İğne Burnu olarak bilinen bu bölge 
adını pek çok geminin batmasına yol 

açan sığ kayalıklardan almış. Kış 
döneminde bu bölgedeki dalgaların 

30-40 metre yüksekliğe erişiyor 
olması da bizleri hayrete düşürecek. 
Atlantik Okyanusu ile Hint Okyanusu 

arasındaki resmi sınır olan İğne 
Burnu’ndaki fotoğraf molamızın  

ardından gece konaklama 
yapacağımız Arniston’a geçeceğiz. 
Akşam yemeğinde keyifli sohbetler 

bizi bekliyor olacak. 
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Pazartesi sabahı Malgas’a 
doğru hafif bir enduro sürüş 

ile yol alacağız. Burada 
motosikletlerimizi eski usül, 

kas gücü ile çalışan 
teknelere koyup Breede 
Nehrini geçerek nehrin 

denize döküldüğü noktada 
yer alan Witsand’de kısa bir  

mola vereceğiz.  

Kahve molası sonrasında 
rotamızı öğle yemeği için 

“Mossal Bay” a çevireceğiz 
Burada tadacağımız enfes 
lezzetlerin ardından doğal 

koruma alanlarında 
yapacağımız keyif dolu sürüş 

ile gece konaklama 
yapacağımız Wilderness’a 

varacağız. 
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Salı sabahı yine macera dolu bir 
gün için yola çıkıyor olacağız. 

Virajlı sahil yollarından geçerek 
bembeyaz kumsalı le Hint 
Okyanusunda parlayan bir  

yıldız olan “Pettenberg Bay”a 
varacağız.  

 
Burada vereceğimiz kahve molası 
sonrasında rotamızı 216 metre ile 

Dünyanın en yüksek 
atlayışlarından birinin yapıldığı 

Bloukrans Köprüsüne  
çevireceğiz. Adrenalinin 

doruklarda yaşanacağı bu 
aktivitenin ardından sahil 

şeridinden ayrılarak rotamızı 
dağlara çevireceğiz. Ardı ardına 

özgürce sıralanan dağlarda, 
muhteşem manzaralar eşliğinde 
yapacağımız harika bir sürüş ile 
gece konaklama yapacağımız 

Oudtshoorn’a varacağız.
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Adrenalin ve macera dolu sürüş 
günlerinin ardından bugün kısa 

bir sürüş bizleri bekliyor.  
Tabii içi dolu dolu… 

İlk ziyaretimiz Oudtshoorn’daki 
Devekuşu çiftliğine olacak. 

Buradaki renkli görüntülerin 
ardından bir sonraki molamızı  

bir yaban hayatı çiftliğinde 
vereceğiz. Timsah’tan tavus 

kuşuna, papağandan akbabaya,   
dev yılanlardan çıtalara kadar 
onlarca dostumuzla fotoğraf 

çektirdikten sonra Safari 
otelimize doğru yol alacağız. 

Odalarımıza yerleştikten sonra 
aslan, fil, zürafa, gergedan gibi 

onlarca canlıyı doğal yaşam 
alanlarında gözlemleyeceğimiz 

Safari turuna çıkacağız.
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Doğal koruma alanındaki 
otelimizde yapacağımız 
kahvaltı keyfi sonrasında 

motosikletlerimizi alıp batıya 
doğru teker döndüreceğiz. 

Uçsuz bucaksız üzüm bağları 
ile meşhur Montagu’ya 

varmadan önce güzel bir bağ 
evinde öğle yemeği alacak 
ve yerel lezzetlerin tadına 

bakıyor olacağız. 

Virajlı dağ yollarını ardımızda 
bırakarak öğleden sonra  
ulaşacağımız otelimize 

yerleştikten sonra havuz 
başında bölgenin birbirinden 

güzel şarapları bizleri  
bekliyor olacak. 
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Sabah tura başladığımız Cape 
Town’a geri dönmek üzere yola 
çıkacağız. İlk durağımız, Cape 
Winelands'in kalbinde kurulu, 

18nci yüzyılda Fransız Protestanı 
yerleşmecileri tarafından 

kurulan Franschoek kasabası 
olacak.  

Bugünlerde ülkenin en önemli 
şarap ve gastronomi yerlerinden 
biri olarak bilinen bu kasabada 

alacağımız öğle yemeğinin 
ardından 100 yıldan daha eski 

bir otomobil geçmişini 
sergileyen Franschhoek Motor 

Müzesi'ni ziyaret edeceğiz 

Gün sonunda Cape Town’a  
varıp otelmize yerleştikten  
sonra akşam yemeği için  

dışarıya çıkacağız. 
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16 Ekim Cumartesi günü 
Cape Town’da serbest 

zaman. 

Alışveriş yapıp keyfili bir 
tekne turuna çıkabilir,  

Cape Town’u gökyüzünden 
helikopterle izleyebilir, 
binlerce canlı türüne ev 
sahipliği yapan Okyanus 

akvaryumunu gezebilir, yada 
bölgenin en büyük botanik 

bahçesini ziyaret 
edebilirsiniz. 

THY’nin TK45 seferli 17:05 
uçuşu ile evlerimize geri 

dönüyor olacağız.
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Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik   
   (BMW Motorrad International Tourguide) 
- 9 gece konaklama 
- 7 gün Motosiklet Kirası  
   (>2.500 usd muafiyet sigortalı) 
- Top case ve yan çantalar 
- Otelde sabah kahvaltıları 
- Öğle Yemekleri (sürüş günleri) 
- Molalardaki içecekler (sürüş günleri) 
- Safari Game Reserve 
- Havaalanı transferleri (grup) 
- Kiralama istasyonu transferler 
- Otopark ücretleri 
- Şehir vergileri 
- Tur boyunca çekilen fotolar  

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
- Uçak Biletileri 
- Yakıtlar 
- Akşam Yemekleri 
- Müze ve giriş ücretleri  
- Ekstra Aktiviteler (bungee jumping ve kafes dalışı) 
- Takip Aracı  

F 750 GS ile                            4,100 usd  
Artçı:                                         2,200 usd 
R 1250 GS farkı                                       + 350 usd 

R 1250 ADV farkı                                    + 500 usd 
Tek kişilik oda farkı                                + 700 usd 
 

* 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.  

* 14-21 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin  
   % 30’u oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 22-29 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin 
   % 50’si oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 30 Eylül 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.  

Son Kayıt: 13 Eylül 2021 


