ITINERARY UMROH PLUS TURKI 15 hari
HARI KE-1 : JAKARTA – JEDDAH
•

Rombongan tiba dan berkumpul di Lounge umroh pukul 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 di
transfer ke terminal 2 Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Jeddah
dengan pesawat Saudi Airlines.

•

HARI KE-2 : JEDDAH - MEKKAH
•

•

Setelah proses imigrasi selesai dan keluar dari bandara dan miqot/niat untuk umroh.
dilanjutkan perjalanan menuju Mekkah dengan bus. Setelah sampai di hotel, check in
dan istirahat Selanjutnya berkumpul di lobby untuk melaksanakan Umrah (Tawaf, Sai
dan Tahallul ). Kondisional.
Melaksanakan sholat fadhu berjamaah serta memperbanyak ibadah sunnah di
Masjidil Haram.

HARI KE-3 : MEKKAH
•

Melaksanakan sholat fadhu berjamaah serta memperbanyak ibadah sunnah di
Masjidil Haram.

HARI KE-4 : MEKKAH
•

•

Setelah sarapan atau Pk. 07.00 Ziarah citytour ke Jabal Tsur, Padang Arafah, Jabal
Rahmah, Muzdalifah, Mina, Jabal Nur (Gua Hira) & kemudian ambil miqat di Ji'ronah
untuk melaksanakan Ibadah Umrah kedua (Tawaf, Sai dan Tahallul). (Kondisional).
Melaksanakan sholat fadhu berjamaah serta memperbanyak ibadah sunnah di
Masjidil Haram.

HARI KE-5 : MEKKAH - MEDINAH
•

•

Setelah sarapan pagi atau pukul 09.00 melaksanakan tawaf wada, kemudian setelah
melaksanakan solat zuhur kembali ke hotel untuk makan Siang Dan cek-out hotel
pkl 14.00 dan rombongan berangkat menuju Medinah (Kondisional).
sampai di hotel cek in, makan malam, dan Sholat berjamaah di Masjid Nabawi.

HARI KE-6 : MEDINAH
•
•

Setelah sarapan pagi atau pukul 07.00, ziarah ke raudhah Dan makam Nabi
Muhammad SAW berikut Kedua sahabat beliau. (konditional)
Melaksanakan shalat fardhu berjamaah dan memperbanyak ibadah sunnah di
Masjiid Nabawi

HARI KE-7 : MEDINAH
•

•

Setelah sarapan pagi atau Pk. 07.00 pagi, , Ziarah citytour Madinah antara lain :
Masjid Quba, Masjid Jum'ah, Masjid Qiblatain, Masjid Tujuh, Jabal Uhud, Pasar
Kurma, dan makam Baqi (kondisional).
Melaksanakan shalat Fardhu berjamaah dan memperbanyak ibadah sunnah di
Masjiid Nabawi.

HARI KE-8 : MEDINAH - ISTANBUL
•
•

Siap-siap untuk chek out hotel setelah itu menuju Jeddah untuk citytour ke pasar
cornice Balad Dan Makam Siti Hawa.
Selanjutnya menuju bandara King Abdul Azis Jeddah.

Hari 9 : Kedatangan / Istanbul (L,D)
Setibanya di airport tur dimulai dengan mengunjungi Hippodrome, Masjid Biru (Blue
Mosque), Hagia Sofia. Makan siang dan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Istana
Topkapi. Makan malam dan bermalam di Hotel.

Hari 10 : Istanbul / Bursa (B,L,D)
Sarapan di hotel dan dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke Bursa. Menyebrangi Laut
Marmara dengan kapal Ferry.Makan siang di restaurant local dan mengunjungi Ulu Cami,
dibangun antara tahun 1396 dan 1400 oleh Sultan Yildirim Bayezit. Mengunjungi Koza Han,
yang berarti "Silk Cocoon Market".Mengunjungi Masjid Hijau (Yesil Cami) dibangun pada
tahun 1419-1420 oleh Sultan Mehmet I Celebi. Makan malam dan bermalam di hotel.

Hari 11 : Bursa / Kusadasi (B,L,D)
Sarapan di hotel. Perjalanan dilanjutkan menuju ke Kusadasi. Makan siang di lokal restaurant
kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Ephesus, merupakan salah satu kota yang paling
indah di jaman yunani kuno yang terbuat dari batu dan marmer. Mengunjungi sentra oleholeh makanan khas Turki (Turkish delight-Lokum) kemudian makan malam dan bermalam
di Hotel.

Hari 12 : Kusadasi / Pamukkale (B,L,D)
Setelah sarapan di hotel tur dimulai dengan mengunjungi Masjid Isabey dibangun di
13741375 M. Kemudian Mengunjungi sentra produksi jaket kulit dan makan siang di lokal
restaurant. Perjalanan dilanjutkan ke Pamukkale. Mengunjungi kota kuno Hierapolis dan
Cotton Castle, didirikan pada tahun ke 2 SM oleh raja Pergamus Eumenes II. Makan malam
dan bermalam di Hotel.

Hari 13 : Pamukkale / Konya / Cappadocia (B,L,D)
Sarapan di hotel. Perjalanan dilanjutkan menuju ke Konya. Kemudian makan siang di
restaurant lokal. Mengunjungi Museum Maulana, madrasah kuno Mevlevi dengan Makam
Mevlâna Rumi. Dalam perjalanan menuju Cappadocia, akan singgah di Sultanhani
Caravanserai. Makan malam dan bermalam di Hotel.

Hari 14 : Cappadocia / Ankara (B,L,D)
Tur pilihan: Hot Air Balloon jam 05:30 pagi Sarapan di hotel. Mengunjungi kota bawah
tanah Kaymakli dan Museum Goreme kemudian dilanjutkan dengan makan siang di
restaurant lokal. Mengunjungi pusat penjualan karpet khas Turki dan sentra kerajinan
lokal batu Onyx. Perjalanan dilanjutkan menuju ke kota Ankara. Mengunjungi Ataturk
Mausoleum kemudian makan malam dan bermalam di hotel.

Hari 15 : Ankara / Istanbul / Jakarta (B,L,D)
Sarapan di hotel. Dilanjutkan ke Istanbul dan makan siang di restaurant sea food didekat
selat Bosporus. Setelah makan siang anda diajak untuk menikmati Bosphorus cruise.
Kemudian shopping di Grand Bazaar. Setelah makan malam kemudian transfer menuju
airport.

