ITINERARY UMRAH REGULER
12 JANUARI 2019 (9 HARI)
"Antara Umrah yang satu dengan yang lainnya, menghapus dosa antara keduanya.
" (Hadist Muttafaqun 'Alaih)
Hari 1 : Sabtu, 12 Januari 2019 ( Solo – Madinah )

•
•

Rombongan tiba dan berkumpul di bandara Adi Sumarmo Surakarta pukul 02.15 WIB.
Setelah siap, Rombongan berangkat menuju Madinah dengan pesawat Lion Air JT 112 pukul 06.15 WIB
dan akan tiba di Madinah pukul 13.00 waktu Saudi. setelah proses imigrasi selesai dilanjutkan
perjalanan menuju Hotel dengan bus. Setelah sampai cek in hotel, dan istirahat

Hari 2 : Ahad, 13 Januari 2019 ( Madinah ) - B/L/D
•

Setelah tiba di hotel, cek in, dan istirahat.

•

Setelah Sholat Subuh dan sarapan pagi atau pukul 07.00 Ziarah ke Makam Rasulullah Shalallahu
'Alaihi Wassalam dan kedua sahabatnya Radiyallahu Anhuma yaitu Abu Bakar Assidiq dan Ummar bin
Khattab ( Taman Raudhah yang berada di dalam Masjid Nabawi /kondisional)

•

Melaksanakan sholat Dhuhur, Ashar, maghrib dan Isya berjamaah dan memperbanyak ibadah sunnah
di Masjiid Nabawi.

Hari 3 : Senin, 14 Januari 2019 ( Madinah) - B/L/D
•

Setelah Sholat Subuh dan sarapan pagi atau Pk. 07.00 pagi, Ziarah Madinah antara lain : Masjid
Quba ( Masjid pertama yang di bangun Rasulullah ), Masjid Jum'ah, Masjid Qiblatain, Masjid
Tujuh ( kawasan gabungan dari 7 mesjid kecil ) , Jabal Uhud ( gunung tempat terjadinya perang Uhud
yang dijanjikan Allah merupakan bukit yang ada di Surga ) dan Pasar Kurma ( pasar di tengah kebun
kurma yang menjual oleh-oleh jamaah seperti kurma, zaitun, coklat, kismis, dll / konditional ).

•

Melaksanakan sholat Dhuhur, Ashar, maghrib dan Isya berjamaah dan memperbanyak ibadah sunnah
di Masjiid Nabawi.

Hari 4 : Selasa, 15 Januari 2019 ( Madinah – Makkah ) - B/L/D
•

Setelah Sholat Subuh dan sarapan pagi, pukul 09.00 koper di siapkan di depan kamar masing-masing.

•

Sholat Dhuhur dan Ashar ( jama’ taqdim di Masjid nabawi) kemudian kembali ke hotel untuk makan
makan siang, Pkl. 14.00, check out hotel menuju Mekkah, singgah di Bir Ali untuk ambil miqot.

•

Setelah sampai hotel di Mekkah, check in, makan malam selanjutnya berkumpul di lobby untuk
bersama-sama menuju Masjidil Harom untuk melaksanakan Sholat Maghrib & Isya ( jama’ Takhir ) lalu
Umroh ( Tawaf, Sa'i dan Tahallul ) (kondisional ).

•

Kembali ke hotel untuk istirahat dan atau memperbanyak ibadah di Masjidil Haram

Hari 5 : Rabu, 16 Januari 2019 ( Makkah ) - B/L/D
•

Setelah sarapan atau Pk. 07.00 Ziarah ke peternakan onta & ambil miqat di Hudaibiyah untuk
melaksanakan Ibadah Umrah ke-2 ( Tawaf, Sai dan Tahallul). (Kondisional).

•

Sampai di hotel makan siang lalu menuju Masjidil Haram untuk Sholat Dhuhur kemudian bersamasama umrah ke-3 (bagi yang berkenan )

•

Melaksanakan shalat fardhu berjamaah dan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram.

Hari 6 : Kamis, 17 Januari 2019 ( Makkah ) - B/L/D
•

Setelah sarapan atau Pk. 07.00 Ziarah ke Jabal Tsur ( Tempat bersembunyinya Rasulullah saat dikerja
kaum Quraisy ), Padang Arafah ( tempat wukuf jamaah haji ), Jabal Rahmah ( Tempat yang diyakini
merupakan bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa ), Muzdalifah ( Tempat mabit & ambil batu untuk
lontar jumrah jamaah haji ), Mina ( Tempat mabit & lontar jumrah jamaah haji ), Jabal Nur /Gua Hira
( Gua tempat turunnya wahyu yang pertama untuk Rasulullah ) & ambil miqat di Ji'ranah untuk
melaksanakan Ibadah Umrah kedua ( Tawaf, Sai dan Tahallul). (Kondisional).

•

Sampai di hotel makan siang lalu menuju Masjidil Haram untuk Sholat Dhuhur kemudian bersamasama umrah ke-3 (bagi yang berkenan )

•

Melaksanakan shalat fardhu berjamaah dan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram.

Hari 7 : Jum’at, 18 Januari 2019 ( Makkah ) - B/L/D
•

Melaksanakan shalat Jum’at dan sholat fardhu lain berjamaah dan memperbanyak ibadah sunnah di
Masjidil Haram.

Hari 8 : Sabtu, 19 Januari 2019 ( Makkah – Jeddah – Solo )
•

Setelah sholat Subuh melaksanakan tawaf wada, kemudian kembali ke hotel untuk sarapan pagi dan
Pk. 07.00 Rombongan berangkat menuju Jeddah untuk City Tour (Kondisional).

•

Tiba di Jeddah, City Tour ke Makam Siti Hawa dan pasar cornes. Setelah itu menuju bandara Jeddah
untuk berangkat ke Tanah Air.

•

Dengan pesawat Lion Air JT 113 pk. 17.50 dini hari rombongan berangkat menuju Tanah Air

Hari 9 : Minggu, 20 Januari 2019 ( Solo )

•

Insya Allah Tiba di Bandara Adi Sumarmo Surakarta dengan selamat pukul 07.50 WIB. Dengan
mengucapkan Alhamdulillah Kita sampai di Tanah Air. Terima kasih telah mempercayakan PT. Alhijaz
Indowisata sebagai agen perjalanan anda. Semoga Ibadah Umroh kita Mabrur. Amin.

