ITINERARY UMROH PLUS TURKI 12 HARI
“Antara Umroh Yang Satu Dengan Yang Lainnya, Menghapus Dosa Antara
Keduanya. “ (Hadist Muttafaqun ‘Alaih)
HARI KE-1 : JAKARTA – JEDDAH
•

Rombongan tiba dan berkumpul di Terimal bandara Soekarno Hatta Terminal 3
keberangkatan, 4 jam sebelum Keberangkatan.

•

Absensi dengan menyerahkan koper dan menerima idcard + buku panduan setelah itu
jamaah istirahat dan sholat. Setelah siap dilanjutkan dengan pengarahan, pembagian
paspor dan bording pass serta doa pelepasan kemudian rombongan untuk melakukan
proses check in

HARI KE-2 : JEDDAH - MEDINAH
•
•
•

Tiba di Jeddah melanjutkan perjalanan ke Medinah menggunakan Bus AC Tiba di
Medinah, chek-in Hotel untuk beristirahat.
Ziarah & Mengenal Masjid Nabawi.
Shalat Berjama’ah & Ziarah ke Makam Rasulallah SAW

HARI KE-3 : MEDINAH
•
•

•
•

Setelah sholat Subuh sarapan, jamaah akan mulai berziarah.
Ziarah ke Makam Baqi, disamping Mesjid Nabawi terdapat makam Baqi, suatu
kompleks kuburan yang cukup luas dan berada di tengah kota Madinah. Adapun do'a
yang dipanjatkan kepada Allah SWT saat berziarah di Makam Baqi berbunyi,
"Mudah-mudahan sejahtera atas kamu hai (penghuni) tempat kaum yang beriman.
Apa yang dinjanjikan kepadamu yang masih ditangguhkan besok itu, pasti akan
datang kepadamu, dan kami insya Allah akan menyusulmu. Ya Tuhan, ampunilah ahli
Baqi 'al gargad."
Ziarah ke Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW
Ziarah ke Masjid Qiblatain, masjid ini pertama kalinya Nabi Muhammad menerima
Wahyu Allah untuk merubah arah Kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil
Haram di Mekkah.

•
•

•
•

Ziarah ke Jabbal Uhud, lembah gunung tempat terjadinya Perang Uhud yakni
peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy.
Pasar Kurma, dibangun pada 1982 oleh Pemerintah Arab Saudi, buka mulai pukul
08.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat. Anda bisa membeli aneka kurma di sini,
baik kurma murni maupun olahan. Ada puluhan jenis. Sebut saja cokelat isi kurma,
kurma isi kacang, kismis, biskuit selai kurma, dan tentunya (buah) kurma Madinah
yang terkenal.
Shalat Berjama’ah di Masjid Nabawi.
Memberbanyak ibadah.

HARI KE-4 : MEDINAH - MEKKAH
•
•

•
•
•

Sholat Subuh dan sarapan pagi
Ziarah ke Makam Rasulallah SAW sekaligus berpamitan dan persiapan menuju
Mekkah al Mukaromah untuk melaksanakan Umroh dengan terlebih dahulu Mandi
Ihram
Mengambil Miqat di Bir Ali. Shalat Sunat Ihram 2 raka’at dan Niat Umroh
Menuju Mekkah al Mukaromah menggunakan BUS AC Tiba di Mekkah, chek-in Hotel
untuk beristirahat.
Mengerjakan Umrah Pertama.

HARI KE-5 : MEKKAH
•
•
•

Thawaf, Sa’i & Tahalul
Mengenal Mesjidil Haram lebih dekat Thawaf & Shalat Berjama’ah di Masjidil Haram
Memperbanyak ibadah anda di Masjidil Haram.

HARI KE-6 : MEKAH
•
•

Setelah sholat Subuh sarapan, jamaah akan mulai berziarah
Jabbal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan ibu Hawa, yang mana sebelumnya
itu mereka terpisah sangat jauh, yaitu saat turun dari Sorga. Nabi Adam turun di India,
sementara ibu Hawa dikabarkan turun di Jeddah.

•
•
•
•

Arafah,
Mina
Muzdalifah
Gua Hira, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang pertama
kalinya melalui Malaikat Jibril.

•

Thawaf & Shalat Berjamaah di Masjidil Haram Memperbanyak ibadah anda di Masjidil
Haram.

HARI KE-7 : MEKAH
•
•

Sholat Subuh dan sarapan
Thawaf & Shalat Berjamaah di Masjidil Haram

•
•

Ziarah sekitar Masjidil Haram
Umrah (bagi yang berminat)

HARI KE-8 : MEKAH
•

Sholat Subuh dan sarapan

•

Thawaf, Sa’i & Tahalul

•

Mengenal Mesjidil Haram lebih dekat Thawaf & Shalat Berjama’ah di Masjidil
Haram

•

Memperbanyak ibadah anda di Masjidil Haram.

•

Mempersiapkan koper untuk berangkat menuju ke Turki

HARI KE-9 : Kedatangan / Istanbul (L,D)
• Tiba di Attaturk airport Istanbul, peserta akan dijemput langsung oleh tour guide. Untuk
kemudian diantar ke hotel guna proses check in.
• Kemudian dilanjutkan dengan berwisata Maqam Ayyub al" Ansari dan Ayyub Mosque, di
Pierre Loti Hill. Kita akan disuguhi pemandangan yang indah sambil menikmati Ruby Red
Turkish Tea disajikan dengan gelas kecil tak bertangkai yang menyerupai tangkai bunga
tulip.
• Dilanjutkan dengan makan siang, kemudian mengunjungi Masjid Sultan Ahmed yang
dihiasi oleh keramik-keramik biru dan lebih terkenal dengan sebutan Blue Mosque.
Setelah itu mengunjungi Topkapi Palace, yang merupakan Istana tempat tinggal dan
wilayah kerja kekaisaran Ottoman. Didalamnya juga terdapat barang peninggalan sejarah
Islam dan barang barang pribadi milik Nabi Muhammad SAW (pedang, jubah, gigi,dll),
pedang Khulafa Ur-Rasyidin,manuscript awal AI-Quran yang ditulis pada lembaran kulit
binatang dan benda bersejarah lainnya peninggalan masa kesultanan Usmani.
• Setelah selesai mengunjungi tempat diatas, peserta akan diantar ke restaurant untuk
makan malam selanjutnya diantar ke hotel untuk beristirahat.

Hari 10 : Istanbul / Bursa (B,L,D)
• Full day trip, akan mengunjungi, Hagia Sophia Museum, visit leather factory, makan siang
di local restaurant.
• Menungunjungi Selat Bosphorus dengan menaiki private boat, dimana selat ini
memisahkan Turki bagian Eropa dan Asia. Visit Spice Bazaar.
• Setelah selesai mengunjungi tempat diatas, peserta akan diantar ke restaurant untuk
makan malam selanjutnya diantar ke hotel untuk beristirahat

Hari 11 : Bursa - Turki (B,L,D)
• Mengunjungi masjid Mehmed II, masjid Suleymaniye Mosque.
• Leisure at Taksim Square, makan siang
• Kemudian berbelanja di Grand Bazzar dibangun tahun 1461 merupakan pusat
perbelanjaan sejak jaman kekaisaran Ottoman. Memiliki 58 lorong dan sekitar 4000 toko
didalammnya, dan dikunjungi 250,000 - 500,000 wisatawan setiap harinya.
• Diantar ke airport.

Hari 12 : Turki - Jakarta
• Tiba di Jakarta bandara Soekarno Hatta

