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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. 



       

El değmemiş doğası,  
yemyeşil ovaları,  
tarihi köyleri,  
sedir ve çam ağaçlarıyla  
kaplı yeşilin her tonuna  
sahip ormanları,   
müthiş manzaraları ve  
virajlı dağ yolları ile  
TOROSLAR’ı motosikletle  
gezmeye ne dersiniz? 

Unique



       
Köprülü Kanyon,  

Tazı Kanyonu,  
Reze Beli,  

Zindan Mağarası,  
Melikler Yaylası,  
Varda Köprüsü,  

Eşrefoğlu Camii gibi 
çekici duraklardan ve 

Torosların  
kalbinden geçerek  

KAPADOKYA’ya  
uzansak  

nasıl olur?

Unique



KONSEPT 
Doğa & Kültür & Tarih 

SÜRE 
7 gece - 8 gün 

TARİH 
22-29 Mayıs 2021 

MESAFE 
1,525 km 

SÜRÜŞ 
Orta Seviye 

KATILIM 
6 yada 10 

(asfalt)

motosiklet

Unique



Rengarenk balonları, 
büyüleyici vadileri,  

yer altı şehirleri,  
kayalara oyulan evleri,  

dev peribacaları,  
tarih kokan kiliseleri,  

açık hava müzeleri, 
yöresel lezzetleri ve  

daha niceleri bu doğa 
harikası bölgede bizi 

bekliyor olacak.
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Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik   
   (BMW Motorrad Tourguide) 
- Konaklama (7x) 
- Takip Aracı (valiz + teknik destek) 
- Otelde sabah kahvaltıları 
- Öğle yemekleri  (8x) 
- Sürüş sırasındaki soft içecekler 
- Motosiklet Transferleri ve Sigortaları 
  (İstanbul - Antalya ve Kapadokya - İstanbul) 

- Havalanı Transferleri (grup) 
- Otopark ücretleri 
- Müze giriş ücretleri 
- Tur bilgilendirme seti 
- Tur boyunca çekilen fotolar  

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
- Uçak Biletleri 
- Yakıtlar 
- Akşam Yemekleri 
- Ekstra Aktiviteler (Balon Turu)

Sürücü:                                          12.000 TL  

Artçı ücreti:                                         +5.000 TL  

Tek kişi konaklama farkı:             +3.000 TL        

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

Son Kayıt: 09 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 olabilir,  
iptal kararı durumunda katılımcılara kesintisiz ücret iadeleri yapılır.  

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

* Pandemi sebebi ile seyahat etmeye engel olabilecek kısıtlamar gelmesi  
   durumunda kesinti olmaksızın ücret iadesi yapılacaktır. 
 



Tur rehberi dahil tüm katılımcıların turdan 48 saat önce COVID-19 
testi yaptırmaları zorunludur. 
 
Konaklamalarda, Butik Oteller ve Güvenli Turizm Sertifikası almış 
tesisler öncelikle tercih edilirken, Bakanlığın öngördüğü hijyen ve 
sağlık prosedürleri kontrol edilerek gerekli belgeler talep 
edilecektir. 

Akşam yemekleri genellikle konaklama yapılan butik otellerin 
açık alanlarında alınacaktır. 

 
Tur boyunca mola noktaları, restoranlar ve konaklama tesisleri 
tenha yerler gözetilerek özenle seçilecektir. 

 
Tüm katılımcılara, Virüs & Bakteri Engelleyici Antivirüs Kart, Maske 
ve El Dezenfektanı dağıtılacaktır. 

 
Rehberimiz yanında ufak bir ecza çantası, gerekli olabilecek ilaçlar 
ve bir ateş ölçer bulunduracaktır. 

 
Gezi boyunca rehberimiz, hem kendisi hem de misafirlerin 
arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde 
iletişim kuracaktır. 

 



Unique Motorcycle  
Tours 


