
KOLOMBİYA
11-21 Mart I 2023

International Tourguide Academy
*CERTIFIED TOURGUIDE

Unique Motorcycle Tours Official Partner of
BMW Motorrad

BMW Motorrad



Büyülü 
topraklarda 

macera dolu  
bir yolculuğa  

ne dersiniz? 



Bogota’ya Uçuş  
Bogota Şehir Turu 

Bogota - Apulo 
Apulo - Armenia 

Armenia - Manizales 
Manizales - Medellin 
Medellin Şehir Turu 
Medellin - Guatepe 

Guatepe - Honda 
Honda - Bogota 
İstanbul’a Uçuş 

KONSEPT 
Kültür ve Sürüş 

SÜRE 
10 gece - 11 gün 

TARİH 
11-21 Mart 2023 

MESAFE 
1,260 km 

SÜRÜŞ 
İleri Seviye 

KATILIM 
Min. 7 - Maks. 10 

(asfalt)

motosiklet

0 km 
0 km 
110 km 
220 km 
160 km 
220 km 
0km 
160 km 
280 km 
210 km 
0 km 



Bogota’dan  
alacağımız  

BMW marka 
motosikletlerle 

Amazon  
ormanlarının 

içerisinden  
geçerek  

kahve diyarında  
muhteşem bir rotada 

sürüş gerçekleştirecek 
ve en sonunda 

turumuzu tekrar 
başkent Bogota’da 

tamamlayacağız.

Unique



Birbirinden keyifli  
dağ yollarında 
muhteşem manzaralar 
eşliğinde yapacağımız 
sürüşler, vereceğimiz 
molalar ve 
gezeceğimiz şehirler 
ile ülkenin tarihsel, 
kültürel ve doğal 
güzelliklerini  
yakından tanıma  
fırsatı bulacağız.

Unique



Bogota sokaklarındaki 
keşif sırasında 

yapacağımız grafiti 
turunda, birbirinden 

değerli müze 
ziyaretlerinde, rengarenk 

kafelerde vereceğimiz 
kahve molalarında ve 

muhteşem lezzetleri 
tadacağımız restoranlarda 

zamanın nasıl geçtiğini 
anlamak pek mümkün 
olmayacak. Ayrıca, bir 

zamanlar dünyaca ünlü 
uyuşturucu baronu Pablo 
Escobar’ın hakim olduğu 

Medellin ziyaretimiz ise 
nefeslerinizi kesecek. 

Unique



Motosiklet turumuz 
sırasında Manizales'de 
konaklayacağımız 
kahve çiftliğinde 
çekirdeğin kahveye 
dönüşüne tanıklık 
ederken, yine kahve 
diyarında kalacağımız 
kaplıca otelindeki 
atmosfer bizleri 
büyülüyor olacak.

Unique



Bu muhteşem  
Güney Amerika 

ülkesini benzersiz 
kılan güzellikleri 

bizimle birlikte  
keşfetmeye  
ne dersiniz? 

Unique



İşte bizi bekleyen bazı değerler! 



Devrimci  
Simon Bolivar’ın  
adının verildiği 
meydandandan  

başlayan ve renkli 
Bogota sokaklarında 
devam eden grafiti  

ve kahve turu 

Bir zamanlar 
dünyaca ünlü Pablo 
Escobar’ın hakim 

olduğu Medellin ve 
arka sokakları 

2.135 m rakımda, 
385 m genişliğinde 
ve 66 milyon ton 

ağırlığındaki  
El Penol Rock 

Kolombiya 
mimarisinin en güzel 

örneklerinin ve 
rengarenk 

dünyasından çok 
güzel kesitlerin 

sunulduğu Guatepe 

Latin Amerika’nın 
Picasso’su olarak 

adlandırılan ressam 
ve heykeltraş 

Fernando Botera’nın 
müzesi

3.000 metrelerdeki 
Bogota Sabana’dan 

geçerek 
varacağımız 

Manizales’teki 
kahve çiftlikleri 

Dünya’nın sayılı 
altın müzelerinden 

bir olan ve 
yaklaşık 55.000 

eserin sergilendiği 
Museo del Oro

8.600 yıldır aktif 
olan Nevado del 
Ruiz Volkanı ve 

en son 1985 
yılındaki patlama 

ile yok olan 
Amero kasabası



VE özgürce  
sıralanan  

Unique

dağlar



mekanlar
heyecan dolu

Unique



baş

Unique

virajlar
döndürücü



 
manzaralar
muhteşem

Unique



Unique

 
anılar

unutulmaz



keyfi dolu
VE sürüş

yollar

Unique















Sürücü: (F700 GS ile)               5,100 usd  
Artçı:                             2,900 usd  
 
R1200 GS farkı                       +500 usd 
Tek kişilik oda farkı               +900 usd 
 

Fiyata Dahil Hizmetler: 
- Rehberlik (Türk ve Kolombiyalı) 
  (BMW Motorrad International Tourguide) 
- Konaklama (10 gece) 
- Motosiklet Kirası (7 gün) 

- Takip Aracı (valiz ve teknik destek) 

- Öğle Yemekleri  (sürüş günleri) 

- Otelde Sabah Kahvaltıları 
- Bogota Grafiti Turu 
- Medellin Şehir Turu 
- Manizales Kahve Turu 
- Guatepe Tekne Turu 
- Sürüş Molalarındaki Soft İçecekler  
- Bogota Havaalanı Transferleri (grup) 

- Kiralama İstasyonu Transferleri  
- Otopark ücretleri 
- Müze giriş ücretleri 
- Şehir vergileri 
- Unique Moto Hediye Seti 
- Tur Bilgilendirme Paketi 
- Tur Boyunca Çekilen Fotoğraflar

Son Kayıt: 01 Şubat 2022 
* Kayıt sırasında tur ücretinin %30 tutarında ön ödeme yapılmalı ve kalan    
   bakiye son kayıt tarihinde tamamlanmalıdır. 

* 03 -13 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin  
   % 30’u oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir. 

* 03-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan iptallerde tur ücretinin 
   % 50’si oranında kesinti yapılarak kalan tutar geri iade edilir. 

* 14 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılan iptallerde tur ücreti geri  
   iade edilmez.  

* Pandemi sebebi ile seyahat etmeye engel olabilecek kısıtlamar gelmesi  
   durumunda tur başka tarihe ertelenir. Ön ödeme tutarı bir sonraki tarihte  
   kullanılmak üzere avans olarak kalırken kalan tüm tutar iade edilir. 
 
* Tur, minimum 8 motosikletin katılımı sağlandığında gerçekleştirilecektir.  
   Bu sayıya ulaşılamaması durumunda turun iptali söz konusu olup,  
   katılımcılara ücret iadeleri yapılır. 

çift kişilik odada kişi başı 


