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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. 



ile harika bir  
motosiklet 

turuna 
hazır  

mısınız?

Unique

Unique



Rodop Dağları’ndan 
Koca Balkan Dağları’nın  
doruklarına uzanan  
muhteşem bir macera  
bizleri bekliyor!



Unique Motorcycle Tours



İstanbul - Svilengrad 
Svilengrad - Pamporova  
Pamporova - Velingrad 

Velingrad - Plovdiv 
Plovdiv - Tırnova 
Tırnova -Burgaz 

Burgaz - İstanbul

280 km 
290 km 
220 km 
190 km 
230 km 
280 km 
330 km

KONSEPT 
Sürüş & Doğa 

SÜRE 
7 gece - 8 gün 

TARİH 
17-24 Temmuz 2021 

MESAFE 
1,820 km 

SÜRÜŞ 
Orta Üstü - İleri 

KATILIM 
Min. 7 - Maks. 10  

(asfalt)

motosiklet



Unique Motorcycle Tours olarak, 
Bulgaristan’ı uzun yıllardan beri 

keyifle ziyaret ediyoruz. 

 Bölgede edindiğimiz tecrübe ve 
bilgi birikimi ile hazırladığımız bu  

yeni tur programını sizlerin de  
beğeneceğine eminiz. 

Rodoplar’ın ve Koca Balkan 
Dağları’nın virajlı yollarında 
motosiklet kullanma keyfini 

maksimumda yaşarken 
Bulgaristan’ı tarihi, kültürü,  

doğası ve eşsiz lezzetleri 
ile tanıma fırsatı  

bulacağız.

Unique
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Eskiden  
stratejik önemi  
olan geçitleri  
aşarak muhteşem  
dağ yollarında  
keyifle motosiklet 
kullanacağız.

Unique



Rodoplar’ın ünlü  
kayak merkezleri  

Pamporova  
ve Bansko’dan 

geçerek 
Koca Balkan 

Dağları’na 
doğru teker 

döndüreceğiz.

Unique



Balkan  
Dağları’nın 
doruklarına 
ulaştığımızda 
Sosyalizmin  
Bulgaristan'da  
çöküşünden  
beri çürümeye  
terk edilerek içi 
yağmalanmış  

her zamanki 
ihtişamı ile  
bizi karşılıyor  
olacak.

BUZLUCA  

Unique
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Dağlar’daki 
baş döndürücü 
geçitleri  
aştıktan sonra, 
bir zamanlar  
Bulgar Krallığı’na  
baş şehirlik yapmış  
ve çarların kenti  
adıyla anılan 
Veliko Tarnovo’da 
ruhumuzu 
dinlendiriyor 
olacağız.

Unique



Turumuzun son 
bölümünde  

Karadeniz sahilindeki  
Burgaz ziyaretimizin  

ardından  
İstanbul’a  

geri dönüyor  
olacağız. 

Unique
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Tur ücreti:                                 1,500 euro  
                                    

Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik   
  (BMW Motorrad International Tourguide) 
- Tek kişi konaklama (7x) 
- Şehir vergileri 
- Otelde sabah kahvaltıları 
- Tüm öğle yemekleri  (8x) 
- Molalardaki soft içecekler 
- Otopark ücretleri 
- Müze giriş ücretleri 
- Şehir vergileri 
- Tur boyunca çekilen fotolar  

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 
- Yakıtlar 
- Akşam Yemekleri 
- Vize Ücreti 
- Yeşil Sigorta

Son Kayıt: 30 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. 
 
* 01-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin  
   % 50’si oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 09 Temmuz 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. 
 

tek kişi konaklama 

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



Unique Motorcycle  
Tours 


