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12D/09N
TURKEY 7 CHURCHES (TUJUH JEMAAT MULA - MULA)
Wahyu 1 : 11
Apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada tujuh jemaat ini : Ke Ephesus,
ke Smyrna, ke Pergamon, ke Tyatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodecia.
HARI 01/ 12 NOV’21: JAKARTA - ISTANBUL
02 (Dua) jam sebelum keberangkatan, Anda di harapkan sudah berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta untuk
bersama - sama berangkat menuju Kota Istanbul.
HARI 02/ 13 NOV’21: ISTANBUL
Setibanya di Bandara Istanbul, Anda akan langsung diajak untuk orientasi Kota Istanbul dengan mengunjungi:
PIERRE LOTI, Bukit yang berlokasi di Eyup, kota lama Istanbul ini memang namanya sesuai dengan nama salah
satu kafe yang ada di sana, Pierre Loti yang merupakan nama seorang novelis Perancis kenamaan, Pierre Loti yang
pernah tinggal lama di Istanbul dan jatuh cinta dengan kota ini. Namanya diabadikan dalam beberapa jalan dan
obyek wisata di Turki, berkat dukungannya kepada Kesultanan Ottoman yang saat itu berkuasa di Istanbul.
Memang tempat ini terdengar asing, tidak setenar Hagia Sophia atau Masjid Biru, Istana Topkapi, dan Selat
Bosphorus, namun obyek yang satu ini tak boleh dilewatkan, Anda akan menyaksikan panorama Kota Istanbul
yang mempesona serta bisa melihat keindahan panorama GOLDEN HORN dari atas bukit ini sebelum diantar
menuju hotel untuk makan malam & beristirahat. (D)
Hotel: Marriot Court Yard *4 atau setaraf
HARI 03/ 14 NOV’21: ISTANBUL-CANAKKALE.
Setelah makan pagi di hotel, kita akan mengunjungi Topkapi Palace/ISTANA TOPKAPI yang terkenal, yang
merupakan rumah bagi para sultan antara abad ke-15 dan ke-19. Sekarang ini adalah museum yang memamerkan
koleksi kekaisaran kristal, perak, porselen Cina, mengunjungi BASILIKA HAGGIA SOPHIA, sekarang disebut
Masjid Ayasofya, tidak diragukan lagi adalah salah satu bangunan terbaik sepanjang masa. Dibangun oleh
Constantine the Great, lalu direkonstruksi oleh Justinian pada abad ke-6, mengunjungi BLUE MOSQUE, sebuah
mesjid yang dikenal karena ubin biru yang mengesankan yang melapisi dindingnya, selanjutnya mengunjungi
HIPPODROME OF CONSTANTINOPLE, pusat kehidupan sipil Bizantium, tempat kuda dan kereta kuda biasa
digunakan. Dilanjutkan menuju Canakkale, makan malam dan bermalam. (B,L,D).
Hotel: Ida Kale *4 atau setaraf
HARI 04/ 15 NOV’21 : CANAKKALE-IZMIR.
Setelah makan pagi, mengunjungi kota TROY, yang pernah menjadi tempat persinggahan Santo Paulus. Anda akan
dapat berfoto dengan TROJAN WOODEN HORSE yang menjadi saksi sejarah perang Turki, dilanjutkan menuju
BERGAMA/PERGAMON/PERGAMUS yang sangat indah. Di antara struktur mengesankan kota ini, berasal dari
tahun 399 SM, Anda akan melihat ALTAR ZEUS, TEMPLE OF DIONYSUS dan perpustakaan besar yang
memiliki penyimpanan 200.000 buku yang hanya dapat dilampaui oleh perpustakaan yang terdapat di Alexandria
pada saat itu yang pada awal masehi merupakan Ibu kota Kerajaan Pergamus yang juga merupakan tempat asal
media tulis yang disebut Perkamen yang berasal dari kulit domba kita akan mengunjungi PERGAMON
ACREOPOLIS (Wahyu 2 : 12 -17) Dan Basilika Merah/RED BASILICA. Dilanjutkan menuju IZMIR
(SMYRNA) . (B,L,D).
Hotel: Kaya Prestige *4 atau setaraf
HARI 05/ 16 NOV’21: IZMIR (SMYRNA) (Wahyu 2:8 -11)
Setelah makan pagi mengunjungi SARDIES (Why 3:1-5) yaitu sebuah kota pada masa Kekristenan berkembang
dan juga salah satu dari tujuh Jemaat di Asia Kecil, dilanjutkan ke kota ALASEHIR (Philadelphia) (Why 1:11,
3:7-13) yang merupakan kota favorit bagi St. Paulus dan Santo Yohanes. Kemudian memgunjungi THYTERIA
(AKHISAR) yang merupakan salah satu 7 Gereja Wahyu (Wahyu 2 : 18-29;KIS 16 : 14) untuk melihat sisa-sisa
gereja kuno. Ini adalah salah satu kota utama di mana agama Kristen menyebar dengan cepat. (B,L,D).
Hotel: Kaya Prestige *4 atau setaraf
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HARI 06/ 17 NOV’21: IZMIR-EPHESUS - PAMUKKALE.
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota EPHESUS (Wahyu 1:11, Kisah Para
Rasul 18:19-28) salah satu kota kuno yg merupakan tempat tinggal dari Santo Paulus antara tahun 54 – 57 setelah
masehi perjalanan dimulai dengan mengunjungi GEREJA SANTO POLYCARPUS (Why 2:8-11). serta
mengunjungi RUMAH BUNDA MARIA yang terletak di atas bukit yang terkuak secara ajaib, secara tradisi Rasul
Yohanes membawa Maria, Ibu Yesus ke Ephesus – lalu kemudian dilanjutkan menuju Basilika St.Yohanes yang
terletak dekat kabupaten Seljuk dengan peninggalan kebudayaan Romawi & Yunani terbesar, melihat :
AMPHITHEATRE, AGORA, PERPUSTAKAAN CELCIUS, KUIL HADRIAN, TROJAN FOUNTAIN,
GERBANG HERCULES. Setelah makan siang, mengunjungi LAODEKIA (Wahyu 3:14-22, Kolose 2:1, Kolose
4:13-16) dimana kota ini adalah salah satu kota termakmur dan merupakan kota pertama dalam penyebaran agama
Kristen. Makan malam dan bermalam di PAMUKKALE. (B,L,D).
Hotel: Ninova Thermal *4 atau setaraf
HARI 07/ 18 NOV’21: PAMUKKALE-CAPPADOCIA.
Setelah makan pagi, mengunjungi HIERAPOLIS & THE COTTON CASTLE, situs warisan dunia berupa bukit
putih seperti terasering yang berasal dari kalsium dan belerang serta mengalirkan air hangat sepanjang tahun
merupakan peninggalan Kerajaan Romawi. Dilanjutkan menuju CAPPADOCIA. Makan malam dan bermalam.
(B,L,D).
Hotel: Burcu Kaya *4 atau setaraf
HARI 08/ 19 NOV’21: CAPPADOCIA.
Anda akan diajak mengunjungi “FAIRY CHIMNEYS” adalah potongan-potongan batu vulkanik yang telah
dipukuli dan dibentuk oleh angin dan hujan yang mirip dengan jamur. UNIK!
Setelah makan pagi, mengunjungi UNDERGROUND CITY, kota bawah tanah sebagai tempat persembunyian
orang Kristen pada masanya. GOREME OPEN AIR MUSEUM-LEMBAH GOREME untuk menjelajahi tempat
tinggal troglodyte yang unik, sisa-sisa gereja awal yang terdiri dari kamar-kamar rumit yang dilubangi dari kerucut
abu vulkanik dan dihiasi dengan fresko yang tergores termasuk GEREJA APPLE, GEREJA SANDAL, dan
TOKALI KILISE. Mengunjungi PASABAGI VALLEY di daerah Zelve di mana para bhikkhu tinggal di
pengasingan di kamar-kamar pegunungan batu, PIGEON VALLEY dan UCHISAR. (B,L,D)
OPTIONAL : HOT AIR BALOON ( jika cuaca memungkinkan)
Hotel: Burcu Kaya *4 atau setaraf
HARI 09/ 20 NOV’21: CAPPADOCIA-ANKARA-BOLU.
Setelah makan pagi, Anda akan menuju Kota Bolu melewati Kota Ankara, mengunjungi Danau Garam- SALT
LAKE (Tuz Golu) yang merupakan danau terbesar kedua di Turki 1,665 km2. Dilanjutkan mengunjungi
ATTATURK MAUSOLEUM yang merupakan makam dari Bapak Negara Turki Mustafa Kemal Ataturk. Makan
malam dan bermalam di Bolu. (B,L,D).
Hotel: Tarihi Emniyet *4 atau setaraf
HARI 10/ 21 NOV’21: BOLU-ISTANBUL.
Setelah makan pagi, kembali ke Kota Istanbul untuk mengunjungi CAMLICA HILL untuk melihat keindahan kota
istana dari atas bukit, dilanjutkan dengan berlayar di BOSPHORUS CRUISE mengarungi Selat Bosphorus yang
menghubungkan Benua Eropa dengan Benua Asia. Makan malam dan bermalam di hotel. (B,L,D).
Hotel: Marriot Court Yard *4 atau setaraf
HARI 11/ 22 NOV’21: ISTANBUL-JAKARTA.
Setelah makan pagi, mengunjungi GRAND BAZAAR yang menjual berbagai souvenir khas Turki serta memiliki
61 jalan dan 4000 toko dan merupakan pasar tertua dan terbesar di dunia. Dilanjutkan dengan belanja dan waktu
bebas di daerah perbelanjaan TAKSIM.
Makan malam special di HARD ROCK CAFE ISTANBUL, kemudian diantar ke bandara untuk kembali ke
Jakarta. (B,L,D)
HARI 12/ 23 NOV’21: JAKARTA
Rombongan tiba dengan penuh sukacita di tanah air dengan rasa syukur. Kiranya perjalanan Rohani ini dapat
mempertebal iman bagi setiap kita yang telah kembali dengan penuh berkat. HMT mengucapkan banyak terima
kasih.
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Minimal : 20 PESERTA
12D TURKI 07 GEREJA + CAPPADOCIA
Dewasa ( Twin/Triple ) Sharing:
Rp. 18.000.000,/pax
*) Semua pembayaran wajib dalam bentuk Rupiah berdasarkan kurs jual TT Counter BCA yang berlaku
saat transaksi pelunasan.

BIAYA TOUR SUDAH TERMASUK:
• Tiket penerbangan International dengan
Emirates/Turkish Airlines Economy class Non
refundable, Nonendorsable, Non reroute (1month)
• Airport tax International + Fuel Surcharge (*Dapat
berubah sewaktu waktu sesuai dengan ketentuan dari
pihak Airline)
• Airport tax Jakarta
• Visa TURKI
• Hotel setaraf bintang *4 sesuai dengan jadwal di atas
• Transportasi selama perjalanan dengan bus standard
international
• Program acara tour dan makan (full board) sesuai
dengan jadwal dalam brosur diatas
• 01 Tour Leader berpengalaman dari Jakarta
• 01 Guide berbahasa Indonesia selama perjalanan
• 02 botol air minum/hari/orang
• WiFi on bus
• Bagasi 30kg/ orang, tas hand Carry 7kg/pax
• Tas trolley, dompet passport

BIAYA TOUR BELUM TERMASUK:
• Test Swab/PCR dari Turki ke Indonesia USD 35/pax
• Asuransi Perjalanan USD 30/pax
• Biaya pembuatan Dokumen perjalanan, passport
• Tipping Driver, Guide, Porter, TL selama 12 hari
USD 50,-/pax
• Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti : telefon,
laundry, mini bar dll
• Optional tour (tour tambahan) yang tidak tercantum
dalam jadwal diatas.
• Single room supplement Rp. 4.500.000,-/pax
• Biaya Test Swab dari Indonesia
• Biaya Karantina di Indonesia

