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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. 



Her motosiklet 
kullanıcısının 

hayalinde yatan  
ve rüyalarını 

süsleyen 
ALPLER’de 

adrenalin dolu 
bir tura ne 

dersiniz? 

Unique



Münih - Pfunds 
Pfunds - Bergün 

Bergün - Munster 
Munster - Wolfurt 

Wolfurt - Münih

KONSEPT 
Sürüş & Doğa 

SÜRE 
4 gece - 5 gün 

TARİH 
29 Ağustos - 02 Eylül  

2022 

MESAFE 
1,360 km 

SÜRÜŞ 
İleri Seviye 

KATILIM 
Min. 7 - Maks. 10 

(asfalt)

motosiklet

230 km 
290 km 

290 km 

320 km 

230 km 



Münih’ten alacağımız  
son model BMW 

motosikletlerle  
Avusturya ve İtalya’yı 

geçerek İsviçre’ye 
doğru teker 

döndüreceğiz.  

İsviçre Alpleri’ndeki 
muhteşem sürüşlerin 

ardından son molamızı 
Avusturya’da verecek 

ve ertesi gün bu 
unutulmaz turu 

sonlandırmak üzere 
tekrar Münih’e geri 

döneceğiz. 

Unique



özgürce  
sıralanan  

Unique

dağlar



baş

Unique

yollar
döndürücü



 
manzaralar
muhteşem



Unique

 
anılar

unutulmaz



Unique

keyfi dolu
VE sürüş

anlar



(1,815 m) Maloja Pass  

(2,066 m) San Bernardino Pass 
(2,113 m) Splügen Pass 

(2,165 m) Grimsel Pass 

(2,284 m) Julier Pass 
(2,315 m) Livigno Pass  

(2,383 m) Flüela Pass  
(2,478 m) Nufenen Pass  

Oberalp Pass (2,044 m)  

St. Gotthard Pass (2,108 m)  

Ofen Pass (2,149 m)  

Susten Pass (2,224 m)  

Albula Pass (2,312 m)  

Bernina Pass (2,328 m) 

Furka Pass (2,431 m)  

İşte bizi bekleyen bazı geçitler! 
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F750 GS ile            1,550 euro  
 
R 1250 GS farkı                  +250 euro 

S1000 XR farkı                   +250 euro 
Tek kişilik oda farkı           +300 euro 

Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik   
  (BMW Motorrad International Tourguide) 
- Konaklama  
- Motosiklet Kirası (+top case)  
- Münih Havaalanı Transferleri (grup) 

- Şehir vergileri 
- Otelde sabah kahvaltıları 
- Tüm öğle yemekleri  
- 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: 29 Temmuz 2022 
* 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.  

* 30 Temmuz - 11 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur  
   ücretinin % 30’u oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir. 

* 12-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin 
   % 50’si oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir. 

* 22 Ağustos 2022 tarihinden sonra yapılan iptallerde tur ücreti geri  
   iade edilmez.  
 
* BMW Motorrad’dan kiralanacak motosikletlerde 2,000 Euro’ya kadar  
   muafiyet bulunmaktadır. 

* Pandemi sebebi ile seyahat etmeye engel olabilecek kısıtlamar gelmesi  
   durumunda ücret iadesi yapılmaksızın tur başka bir tarihe ertelenir. 
 

çift kişilik odada kişi başı 
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payporter.com.tr


