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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. 



Bavyera 
Alpleri’nden 

İtalyan 
DOLOMİTLER’ine 

sınır tanımayan  
bir maceraya  

var mısın?

Unique



Münih - Füssen 
Füssen - Bormio 

Bormio - Madonna 
Madonna - Bolzano 

Bolzano - Badia 
Badia - Mittenwald 

Mittenwald - Münih

KONSEPT 
Sürüş & Doğa 

SÜRE 
6 gece - 7 gün 

TARİH 
04-10 Eylül 2021 

MESAFE 
1550 km 

SÜRÜŞ 
İleri Seviye 

KATILIM 
Min. 6 - Maks. 9 

(asfalt)

motosiklet

200 km 
250 km 

220 km 

210 km 

230 km 

280 km 

160 km 
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Münih’ten teslim  
alacağımız son model  
BMW motosikletlerle  
Avusturya üzerinden  
İtalya’ya geçtiğimizde  

dünyanın en güzel  
motosiklet yolları,  
dev heykeller gibi  
yükselen kayalar,  

etrafı dağlarla  
çevrili vadiler,  

yemyeşil çayırlar,  
birbirinden  

şirin kasabalar  
ve enfes lezzetler  

bizleri karşılıyor  
olacak. 
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(1,126 m) Passo dell’Umbrial  

(1,681 m) Campo Carlo Magno  

(1,883 m) Passo Del Tonale 

(2,057 m) Passo Fedaia 

(2,105 m) Passo Falzarego  
(2,168 m) Passo Valparola  

(2,239 m) Passo Pardoi  
(2,291 m) Passo del Fascagno  

(2,621 m)  Passo Gavia

Passo della Mendola (1,363 m)  

Nigerpass (1,688 m)  

Passo Compolongo (1,875 m)  
Jaufen Pass (2,094 m)  

Passo Gardena (2,121 m)  

Passo Giau (2,236 m) 

Passo Sella (2,240 m)  

Timmelsjoch (2,491 m) 

Passo Dello Stelvio (2,758 m)

İşte bizi bekleyen bazı geçitler! 



UNESCO Dünya  
Mirası Listesi’ndeki 

Dolomitler’de  
gerçekleşecek 
ve uzun yıllar  
unutulmayacak  
bu muhteşem  
turu sakın  
kaçırmayın!
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F 750 GS ile                 1,950 euro  

R 1250 GS farkı                        + 250 euro 

S 1000 XR farkı                        + 300 euro 
Tek kişilik oda farkı                + 350 euro 

Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik   
  (BMW Motorrad International Tourguide) 
- Konaklama (6 gece) 
- Motosiklet Kirası (7 gün) 
- Münih Havaalanı Transferleri (grup) 

- Şehir vergileri 
- Otelde sabah kahvaltıları 
- Tüm öğle yemekleri  (7x) 
- Pass ücretleri 
- Otopark ücretleri 
- Müze giriş ücretleri 
- Şehir vergileri 
- Tur boyunca çekilen fotolar  

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
- Uçak Bileti 
- Yakıtlar 
- Akşam Yemekleri 
- Fiyata dahil olan hizmetlerde   
   belirtilmemiş tüm kalemler

Son Kayıt: 11 Ağustos 2021 
* Kayıt sırasında tur ücretinin %30 tutarında ön ödeme yapılmalı ve kalan    
   bakiye son kayıt tarihinde tamamlanmalıdır. 

* Tur, minimum 6 motosikletin katılımı sağlandığında gerçekleştirilecektir.  
   Bu sayıya ulaşılamaması durumunda turun iptali söz konusu olup,  
   katılımcılara ücret iadeleri yapılır.  

* 12-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin  
   % 30’u oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 20-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin 
   % 50’si oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 27 Ağustos 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.  



Unique Motorcycle  
Tours 


