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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. 



Muhteşem Dalmaçya 
sahili üzerinde dizilmiş 

koyları ve mimari 
güzellikleri ile şirin 

kasabaları, ardı ardına 
sıralanmış virajlı yolları, 
Orta Çağ dönemine ait 

görkemli yapıları ve 
UNESCO Dünya Miras 

listesindeki değerleri ile 
unutulmaz bir 

ADRİYATİK TURU  
bizleri bekliyor.

Unique



KONSEPT 
Sürüş & Keyif 

SÜRE 
9 gece - 10 gün 

TARİH 
09-18 Haziran 2021 

MESAFE 
1,655 km 

SÜRÜŞ 
Orta Seviye 

KATILIM 
Min. 7 - Maks. 9  



09 Haziran Çarşamba günü 
THY’nin TK 1053 uçuşu ile 

saat 07:00’de Zagreb’e 
uçacağız.  Havalanında bizi 
karşılayacak servis araçları  

ile motosikletlerimizi teslim 
almaya geçeceğiz. 

 
Motorları teslim aldıktan 
sonra rotamızı Adriyatik 

sahillerinin en büyük adası 
olan ISTRIA’ya doğru 

çevireceğiz.

Unique



Harika bir sürüşün ardından 
öğleden sonra “Adriyatik’in 
Kraliçesi” ünvanını almış Opatja 
şehrine varacağız. Lungo Mare 
kordonunda denize sıfır bir 
konumda, tarihi geleneği 
çağdaş tasarım ve dekorasyonla 
bir araya getirmiş olan otelimize 
yerleşip dinlendikten sonra 
akşam sahilde keyifli bir 
yürüyüşe çıkacağız.  

Yürüyüş sonrası otelde 
alacağımız akşam yemeğinde 
keyifli sohbetler bizleri  
bekliyor olacak. 



Sabah keyifli bir kahvaltının  
ardından ISTRIA Yarımadasını  

gezmeye çıkacağız.  İlk durağımız 
İstria’nın 3.000 yıllık geçmişine ev 

sahipliği yapan en büyük şehri PULA 
olacak. Opatja’dan ayrıldıktan sonra 

sahil şeridi boyunca muhteşem 
manzaralar eşliğinde yapacağımız 

harika bir sürüş ile Pula’ya varacağız. 
Burada, Roma döneminden ayakta 

kalan en büyük amfitiyatrolardan biri 
olan Arena’yı gezdikten sonra ikinci 
durağımız olan Rovinj’e geçeceğiz.  

Venedik döneminden kalma şirin  
bir sahil kasabası olan Rovinj,  
pastele çalan renkli evleri ve 
muhteşem doğası ile bizleri  

kendine hayran bırakacak.
Unique



Unique Motorcycle Tours



Arnavut kaldırımlı dar sokakların 
ve tarihi yapıların arasında 
yapacağımız geçmişe yolculuğun 
ardından öğle yemeğinde sahil 
kenarında deniz mahsullerinin 
tadına bakacağız. 

Yemek sonrası sahilden ayrılarak 
bir yamaç kasabası olan Motovun’a 
doğru teker döndüreceğiz. Orman 
yolunda yapacağımız harika bir 
sürüş ile Mirna Nehri‘ni tepeden 
seyreden bir noktada uçsuz 
bucaksız yeşillikler ve ormanlarla 
çevrili Motovun’a varacağız. 
Buradaki kahve molası sonrası 
Ucka National Park’ın içinden 
geçerek tekrar konaklama 
yapacağımız Opatja’ya ineceğiz. 
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Cuma günü muhteşem bir sürüş  
günü için yola çıkacağız. Sahil 
boyunca mavi ve yeşilin onlarca  
tonu eşliğinde yapacağımız baş 
döndürücü sürüşün ardından 
Karlobag’da öğle yemeği molası 
vereceğiz.  Yemeğin ardından daha 
da güzelleşecek sahil yolunda  
birbirinden güzel virajları aşarak bir 
başka tarihi kent olan ZADAR’a 
varacağız. Romalıların inşaa ettiği 
beyaz taş binalarla bezenmiş eski 
şehrin sokaklarında yapacağımız 
yürüyüşün ardından kısa bir sürüş  
ile gece konaklama yapacağımız 
Sibenik’teki otelimize geçeceğiz. 
Odalarımıza yerleşip dinlendikten 
sonra akşam yemeğini harika bir 
deniz manzarasına karşı otelde  
alıyor olacağız.    



Sabah kahvaltının ardından  
D-Resort Otel’de öğlene kadar 

havuz keyfi yapıyor olacağız.  
Saat 12:00 gibi check-out 
yaparak Avrupa’nın en iyi 

korunmuş Orta Çağ kasabası 
olan TROGİR’e geçeceğiz.  

 
Burada yapacağımız ziyaretlerin  

ve alacağımız öğle yemeğinin 
ardından sahilden ayrılacak ve 

virajlı dağ yollarını kullanarak 
HIrvatistan’ın 2nci büyük şehri 

SPLIT’e ineceğiz. Otelimize 
yerleştikten sonra dışarı çıkıp 

deniz kenarına kurulmuş ve 
muhteşem mimarilere sahip  

bu güzel şehri geziyor  



Sabah erkenden Split’ten ayrılarak yola 
çıkacağız. Sahil şerindeki virajlı yollarda 
motosiklet kullanırken kalp atışlarınızın 
hızlandığını hissedeceksiniz. Muhteşem 
bir sürüşün ardından Makarska’da 
kahve molası vererek tarihi Kacic Miosic 
Meydanı’nda ruhumuzu dinlendiriyor 
olacağız. Mola sonrası sahil boyunca 
sürüşümüze devam ederek Ploce 
kasabasına doğru yol alacağız. Buradan 
da bir saatlik feribot yolculuğu ile 
Trpanj’a geçeceğiz.  
 
Pelješac yarımadasında yapacağımız 
muhteşem bir sürüş ile Avrupa'nın en 
uzun surlarına sahip Ston kasabasında 
öğle yemeği molası vereceğiz. Günün 
son bölümünde ise dağ yollarında, 
harika manzaralar eşliğindeki bir 
sürüşün ardından Dubrovnik’e inerek 
otelimize yerleşeceğiz.
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Bugün Dubrovnik’teki   
serbest günümüz.  
 
Arzu edenler  
Rixos Dubrovnik’in  
tüm güzelliklerinden  
faydalanıp deniz keyfi  
yapabilir ve öğleden sonra 
eski şehre inip kale içini 
gezebilirler.  
 
Akşam yemeğinde ise  
merkezde yer alan onlarca 
kaliteli restoranda Akdeniz 
lezzetlerini tadabilirler. 



Salı günü Akdeniz sahillerinden 
ayrılarak dönüşe geçmeye 

başlıyoruz. Ancak tabi keyifle 
motosiklet sürmeye devam 
edeceğiz. Bugünkü rotamız  

dağ yollarından PLITVICE. 

Sabah sahil şeridinde 
yapacağımız kısa bir sürüşün 
ardından yönümüzü kuzeye 

doğru çevireceğiz. Harika bir 
asfalt ve virajlarla dolu bir dağ 

yolu bizleri bekliyor olacak.  
Gün sonunda, muhteşem bir 

doğa içerisindeki Plivitce’de yer 
alan butik otelimize yerleşip 

günün yorgunluğunu huzur dolu 
bir ortamda atıyor olacağız. 



Çarşamba sabahı kuş sesleri 
eşliğinde alacağımız kahvaltının 
ardından keyifli bir doğa 
yürüyüşü yapacağız.  
Saat 11:00 gibi otelden 
ayrılarak orman yollarını 
kullanarak tura başladığımız 
nokta olan ZAGREB’e geri 
döneceğiz. 

Motosikletlerimizi teslim edip 
şehir merkezindeki otelimize 
yerleştikten sonra PCR testi  
için lobide buluşacağız.  
Otele gelecek özel laboratuvar 
uzmanları tarafından testlerimizi 
yaptırdık sonra akşam yemeği 
için merkezdeki restoranımıza 
geçeceğiz. 



Perşembe günü serbest  
günümüz ve gün boyunca 

Zagreb’i yakından tanımak için 
kendimizi şehrin sokaklarına 

bırakacağız. 
 

Öğle yemeğinden sonra otelimize 
dönerek test sonuçlarımızı alacak 

ve valizlerimizi toplayıp dinlenmek  
üzere odalarımıza çekileceğiz. 

Akşam otelin restoranında  
buluşarak hep birlikte turun son 

akşam yemeğini alıp geceyi ve 
turumuzu sonlandıracağız. 

Cuma sabahı erkenden 
havaalanına geçerek THY’nin 

TK1054 nolu uçuşu (09:00) ile 
İstanbula geri döneceğiz. 











F 800 GS ile                 2,750 euro  

R 1200 GS farkı                        + 300 euro 
Tek kişilik oda farkı                 + 800 euro 
 

Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik   
  (BMW Motorrad International Tourguide) 
- Konaklama (9 gece) 

- Şehir vergileri 
- Otelde sabah kahvaltıları 
- Motosiklet Kirası (8 gün) 
- Zagreb Havaalanı Transferleri (grup) 

- Öğle yemekleri  (sürüş günleri) (7x) 
- Feribot Ücretleri 
- Otopark ücretleri 
- Müze giriş ücretleri 
- Tur boyunca çekilen fotolar  

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

Son Kayıt: 15 Mayıs 2021 
* Son kayıt tarihinden önce tur ücretinin %30 oranında ön ödeme yapılmalı, 
kalan bakiye ise 31 Mayıs tarihinde tamamlanmalıdır. 

* Tur, son kayıt tarihinde minimum 7 motosikletin katılımı sağlandığında 
gerçekleştirilecektir. Bu sayıya ulaşılamaması durumunda katılımcılarla 
durum değerlendirilmesi yapılarak erteleme yapılabilir. 

* 15 Mayıs tarihinden sonra zorunlu haller dahil tüm iptal şartlarında 
otellerdeki non-refundable ödemeler için 80 euro kesinti yapılır. 

* 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapılan kişisel iptallerde tur ücretinin  
%30’u oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir.  

* 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra, seyahat kısıtlaması nedeni ile turun 
gerçekleşememesi yada katılımcının PCR testinin pozitif çıkması 
durumunda non-refundable tutar olan 80 euro kesinti yapılarak  
kalan ödeme tutarının tümü katılımcıya iade edilir.  

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 


