
TURKEY PILGRIMAGE — 7 CHURCHES REVELATION 

  
Berangkat: 17 Oktober 2022 

 

 

 
Bonus dan hightlight 

 
Pesawat 

 

HIGHLIGHT : HARGA SUDAH ALLIN,PEMBIMBING ROHANI, HOTEL KARANTINA 3D2N, 

BOSPHORUS CRUISE, WIFI ON BUS, SEMUA TIPPING SELAMA PERJALANAN,MINERAL 

WATER 

 

 

Qatar Airways 

 

 

17 October 2022 | JAKARTA â€“ TRANSIT 

Pada hari yang telah ditentukan berkumpul di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta 

untuk memulai perjalanan ke Turki selama IO hari dengan penerbangan menuju Istanbul. 

 
 

 

 
18 October 2022 | ISTANBUL 

Setibanya di Istanbul, Anda akan langsung diantar ke Kota Tua. Kunjungan pertama hari ini 

adalah Hippodrome of Constantinople; pusat kehidupan sipil Bizantium. Blue Mosque;yang 

dikenal karena ubin biru yang mengesankan yang melapisi dindingnya. Hagia Sophia, yang 

merupakan salah satu bangunan terbaik sepanjang masa. Setelah itu mengikuti Bosphorus 

Cruise untuk melihat perbedaan kedua sisi yang berbeda dari kota Istanbul ini yaitu benua 

Asia dan Eropa. Lalu mengunjungi Grand Bazaar yang merupakan bazaar tertua dan terbesar 

di dunia di mana terdapat lebih dari 3000 toko dan dikunjungi oleh 250.000 orang setiap 

hari. Acara bebas di Grand Bazaar. Sore hari Anda diantar ke hotel untuk beristirahat. 

 Lunch  Dinner 

 

19 October 2022 | ISTANBUL â€“ ANKARA â€“ CAPPADOCIA 
Selepas santap pagi Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Ankara sebelumnya 

Anda mengunjungi Salt Lake yang merupakan danau garam terbesar yang ada di Turki. 

Selepas santap siang menuju kota Ankara yang pernah menjadi ibukota Turki sebelum 

Istanbul untuk mengunjungi Attaturk Mausoleum bapak pendiri dari Negara Turki (1881- 

1938). Sore hari Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Cappadocia. 

 Breakfast   Lunch  Dinner 

 

20 October 2022 | CAPPADOCIA FULL DAY TOUR 
Dini hari Anda dapat mengikuti Tour Tambahan dengan mengikuti Program Naik Balon Udara 

di Cappadocia atau Ballooning in Cappadocia yang sangat menarik.Selepas santap pagi 

memulai Cappadocia Full Day Tour yang terkenal dengan pemandangan alam yang unik 

yang terbentuk secara alami perpaduan antara angin, matahari, hujan dan salju. Dimulai 

dengan mengunjungi Underground City of Kaymakli yang merupakan sebuah kota yang 
dibangun di dalam tanah lengkap dengan segaIc1 keperluan hidup dan Goreme Open Air 

Museum yang termasuk dalam UNESCO World Heritage Site. Tak lupa mengunjungi Dark 

Church, dibangun pada abad ke-6 atau ke-7 diukir langsung dari puncak batu vulkanik lunak 

yang terkenal di wilayah tersebut. Ini adalah salah satu dari lima gereja kuno di daerah itu, 

semuanya terkenal karena arsitektur dan seninya yang menakjubkan. Sore hari mengunjungi 

Avanos Village untuk melihat cara pembuatan karpet Turki yang sangat terkenal dan 
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Kerajinan Keramik khas Cappadocia. Berm a lam di Cappadocia 

 Breakfast   Lunch  Dinner 

 

21 October 2022 I CAPPADOCIA â€“ ANTIOKHIA PISIDIA â€“ PAMUKKALE 

Selepas santap pagi berorientasi sejenak di Cappadocia IaIu melanjutkan perjalanan menuju 

Pemukkale dengan singgah di Antiokhia Pisidia yang karena posisi strategisnya, Kota ini 

menjadi koloni Romawi penting yang meningkat menjadi posisi ibu kota dengan nama 

"Colonia Caesarea." Lalu mengunjungi mengunjungi Sultanhani Caravanserai yang terletak di 

jalur perdagangan Silk Road untuk melihat hotel pertama di dunia yang digunakan oleh para 

pedagang pada jaman dahulu dan Tuz Golu . Selepas makan siang melanjutkan perjalanan 

menuju kota Pamukkale yang dahulu dikenal dengan nama Hierapolis atau Holy City untuk 

menikmati keindahan kolam kolam yang bertingkat tingkat dengan lapisan kapur sehingga 

dinamakan Cotton Castle. Lalu Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. 

 Breakfast   Lunch  Dinner 

 

22 October 2022 I PAMUKKALE - EPHESUS - IZMIR 
Meninggalkan Pamukkale menuju Izmir dengan singgah di Ephesus yang dahulu merupakan 

ibukota propinsi jaman Romawi di Asia kecil dimana Rasul Paulus pernah tinggal untuk 

mengunjungi Libray of Celcius, The Grand Theatre, Hadrian Temple, Marble street dan 

Gereja Wahyu Jemaat Efesus (Why 2 :17). Selepas santap siang melanjutkan perjalanan 

menuju Pamukkale singgah sejenak untuk membeli Turkish Delight sebelum ke Laodikia 

(Why 3:14-22) yang dahulu merupakan kota besar setelah Efesus dan Tuhan menegur 

jemaat ini yang dikenal dengan jemaat yang suam suam kuku. Bermalam di Izmir. 

 Breakfast   Lunch   Dinner 

 

23 October 2022 | IZMIR â€“ SARDIS â€“ PHILADELPHIA â€“ THYATIRA - IZMIR 
Selepas santap pagi keluar kota Izmir untuk mengunjungi Sardis (Why 3:16) untuk melihat 

retuntuhan gereja yang dibangun di atas Kuil Artemis dan merupakan gereja pertama yang 

dibangun di bagian Asia kecil dan Filadelfia (Why 3:7-13) yang merupakan salah satu Gereja 

Wahyu. Tak lupa mengunjungi Tiatira (Why 2:18-29) yang merupakan kota asal Lydia seorang 

penjual kain unggu (Kis 16:14) Selepas santap siang kembali ke Izmir yang dahulu dikenal 

dengan Smirna (Why 2:8-11) untuk mengunjungi Gereja St. Polikarpus yang merupakan 

Uskup pertama di Smirna. melanjutkan perjalanan menuju rumah Bunda Maria yang terletak 

di atas bukit yang terkuak secara ajaib, secara tradisi Rasul Yohanes membawa Maria, Ibu 

Yesus ke Ephesus — IaIu kemudian dilanjutkan menuju Basilika St.Yohanes yang terletak 

dekat kabupaten Seljuk. Bermalam di Izmir. 

 Breakfast   Lunch  Dinner 

 

24 October 2022 I !ZMIR â€“ BOLU - ISTANBUL 

Meninggalkan kota Izmir untuk menuju ke Istanbul singgah di Komplek Pergamus atau 

Bergama (Why 2:2-17) Dengan kereta gantung Anda akan naik ke atas untuk mengunjungi 

Komplek Acropolis of Pergamum yang merupakan kota terbesar pada jamannya dan 

menjadi pusat pendidikan Bangsa Yunani kuno dan juga Ascepieion yang dahulu merupakan 

tempat dewa obat obatan bangsa Yunani. Tak lupa mengunjungi The Red Church yang 

merupakan gereja mula mula dalam kitab Wahyu. Dilanjutkan menuju kota Istanbul, 

sesampainya Anda akan melakukan PCR Test di Hotel sebelum kepulangan Anda esok hari. 

 Breakfast   Lunch   Dinner 

 

25 October 2022 | ISTANBUL- AIRPORT 

Selepas santap pagi yang dapat dipergunakan untuk membeli souvenir khas Turki sebelum 

pulang ke Tanah Air dan berkeliling sightseeing kota Istanbul. Menuju airport untuk kembali #9 
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