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International Tourguide Academy
*CERTIFIED TOURGUIDE

Unique Motorcycle Tours Official Partner of
BMW Motorrad

BMW Motorrad



Resmi olarak, BMW Motorrad’ın “Uluslararası 
Seyahat Partneri” olup 2009-2020 yılları 
arasında Borusan Otomotiv bünyesindeki 
BMW Rider Academy markasının tüm 
operasyonlarını yönetmiştir. On yılı aşkın bir 
sürede, dünyanın farklı coğrafyalarında 200’e 
yakın tur programını başarı ile tamamlamış 
olup katılımcıların eşsiz deneyimlerle evlerine 
dönmelerini sağlamıştır. 

2021 yılı itibari ile yurt içinde ve yurt dışında 
tasarladığı turları, deneyimli ekibinin detaycı 
planlaması ile motosiklet severlerin beğenisine 
sunmaktadır. 

Motorcycle Tours 
güvenlik, keyif ve kalite 
odaklı hassas yaklaşımı 
ile nitelikli motosiklet 
turları tasarlayan bir 
turizm acentasıdır.  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ile eşsiz bir  
maceraya 
hazır 
mısınız? 
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       Motosikletlerimizi Sivas’a gönderdikten 
sonra 1 Ağustos Pazar akşamı bizde Sivas’a 
uçuyor olacağız. Pazartesi sabahı erkenden 
motosikletlerimizi alarak 6 gün sürecek 
harika bir macera için teker döndüreceğiz.  

On-road I off-road karışık bir sürüşle 
gerçekleştireceğimiz turumuzu Erzurum’da 
sonlandırıp motosikletlerimizi transfer için 
teslim edecek ve bizde İstanbul’a uçacağız.

       
KONSEPT 

Enduro & Doğa & Kültür 

SÜRE 
6 gece - 6 gün 

TARİH 
01-07 Ağustos 2021 

MESAFE 
1,250 km 

SÜRÜŞ 
İleri Seviye 

KATILIM 
7 yada 9 

(%60 asfalt - %40 enduro)

motosiklet



       

Sivas’tan  

başlayıp 
Erzurum’da  
bitecek 
bu keşif  
ve macera  
turunda 
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Dünyanın 2nci 
büyük kanyonu  

Karanlık Kanyon  
ve 132 yıllık  

bir uğraş sonucu  
ortaya çıkmış 

Kemaliye  
Taş Yol   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Dünyanın  
en tehlikeli  
halka açık  
yolu seçilen  
D-915  
Of-Bayburt 
yolu
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Divriği Ulu Camii 
Fırat Nehri 

Munzur Dağları 
Kemaliye 

Torul Kalesi 
Kadıgölü 

Limni Gölü 
Arnastal Yaylası 
Apçaağa Köyü 
Soğanlı Dağı 
Zigana Köyü 

Hamsiköy 
S. Murat Yaylası 
Baksı Müzesi 

  
bizleri bekliyor 

olacak! 

VE 
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Tur Ücreti:                                      13.000 TL + kdv  

Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik   
   (BMW Motorrad Tourguide) 
- Konaklama (6x) 
- Takip Aracı (valiz + teknik destek) 
- Otelde sabah kahvaltıları 
- Öğle yemekleri  (6x) 
- Sürüş sırasındaki soft içecekler 
- Motosiklet Transferleri ve Sigortaları 
  (İstanbul - Sivas ve Erzurum - İstanbul) 
- Tekne Turu 
- Otopark ücretleri 
- Müze giriş ücretleri 
- Tur bilgilendirme seti 
- Tur boyunca çekilen fotolar  

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

Son Kayıt: 05 Temmuz 2021 
(tek kişi konaklama) 

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

* 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.  

* 07-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin  
   % 30’u oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 15-22 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin 
   % 50’si oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 23 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. 



Unique Motorcycle  
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