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The Sidji juga telah membantu merancang berbagai kegiatan outing 
perusahaan—menggabungkan rapat yang produktif dengan rekreasi yang 

menghibur. Karena Pekalongan hanya berjarak 4,5 jam perjalanan kereta dari 
Jakarta, kota ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menggelar outing perusahaan 
Anda. Informasikan saja jadwal kegiatan dan pilihan rekreasi Anda, dan kami 

akan membantu mengatur jadwal tamasya serta berbagai aktivitas outing Anda!
 

Nikmati saja pengalaman MICE Anda di Pekalongan. Kami akan mengatur 
persiapan dan pelaksanaannya untuk Anda.

hubungi: guestrelations@thesidjihotel-pekalongan.com 

+62 821 349 15277 or +62 285 446 0077

*) daya tampung maksimum kami adalah 450 orang, 

termasuk area dalam dan luar ruangan.

outing perusahaan



paket meeting kami meliputi:

Penggunaan ruang eksekutif
Coffee-break

Perlengkapan pertemuan standar
Penggunaan proyektor dan layar LCD gratis

Akses Wi-Fi gratis

makanan dan minuman:

Makanan dan minuman untuk acara Anda akan disiapkan oleh koki kami 
di Nostalgia Restaurant dan Cafe Pontjol. Jika dibutuhkan, kami dapat 

menyarankan paket menu yang paling sesuai untuk acara Anda. 
Kami juga terbuka jika Anda memiliki preferensi khusus. 

Jamuan makan malam untuk rekan kerja dan tamu-tamu perusahaan 
juga dapat diselenggarakan di Nostalgia Restaurant.

mice di the sidji

The Sidji telah banyak membantu tamu-tamu perusahaan kami dalam 
merancang dan mempersiapkan pertemuan bisnis, peluncuran produk, rapat 
perusahaan, konferensi, seminar, bahkan pameran. Dengan senang hati, tim 

kami akan memenuhi kebutuhan perusahaan Anda--memastikan pengalaman 
MICE yang lancar di Pekalongan.

ballroom cempaka mulia

Terletak tepat di seberang kolam renang, Ballroom Cempaka Mulia cocok untuk 
menggelar pertemuan besar, konferensi, seminar, perayaan, atau pameran. 

Jangan ragu untuk membahas denah lantai Anda bersama kami, dan kami akan 
menyarankan pengaturan paling efektif untuk acara Anda. Ballroom Cempaka 

Mulia bisa menampung hingga 275 tamu (dalam keadaan berdiri).

ruang eksekutif

Ruang Eksekutif The Sidji sangat pas untuk menyelenggarakan 
pertemuan pribadi, acara atau pertemuan kecil, maupun lokakarya terbatas. 

Setiap ruang diberi nama sesuai motif batik khas Pekalongan. 
Hokokai (maksimal 14 orang), Encim dan Zuylen (maksimal 6 orang), 

terletak di rumah antik The Sidji tahun 1920-an, 
sedangkan Jlamprang (maksimal 10 orang) terletak di sayap baru bangunan.


