ITINERARY UMRAH PLUS ISTANBUL+BURSA
18 OKTOBER 2019 (12 HARI)
"Antara Umrah yang satu dengan yang lainnya, menghapus dosa antara keduanya.
" (Hadist Muttafaqun 'Alaih)

Hari 1 : Jum'at, 18 Oktober 2019 ( Jakarta – Istanbul )

Rombongan tiba dan berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta pukul 15.00 WIB.

Absensi dengan menyerahkan koper dan menerima idcard+buku panduan setelah itu jamaah istirahat
dan makan.

Setelah siap dilanjutkan dengan pengarahan, pembagian paspor dan bording pass serta doa
pelepasan kemudian rombongan berangkat menuju Istanbul dengan pesawat Turkish Airlines TK 57
pukul 21.00 WIB.
Hari 2 : Sabtu, 19 Oktober 2019 ( Istanbul )

Tiba di Bandara Istanbul pada pukul 05.00 waktu Turkey. lalu bertemu dengan tour guide dan menuju
restaurant Indonesia untuk sarapan pagi.

Setelah sarapan pagi, rombongan menuju Bursa dengan bus AC (perjalanan kira-kira 2 jam) untuk
mengunjungi gunung Uludag with cable car (melihat salju di gunung uludag dengan kereta
gantung), Green Tomb & Green Mosque (Kawasan kekuasaan otoman Turkiye sebelum terjadinya
penaklukan constantinopel th 1453), Grand Mosque (masjid agung dengan 20 kubah) dan Silk
Market (Toko sutera).

Kemudian menuju hotel di Bursa, cek in, Makan Malam dan istirahat.
Hari 3 : Ahad, 20 Oktober 2019 ( Istanbul - Bursa – Istanbul )

Setelah sarapan pagi, cek out out hotel menuju Istanbul, kemudian jamaah berkunjung ke Blue
Mosque (Mesjid yang dihiasi ukiran keramik biru yang indah di dalamnya), Hippodrome (Lapangan
yang digunakan untuk pacuan kuda dan perang gladiator pada masa romawi), Hagia sophia
(Museum yang awalnya gereja katolik dan bangunan terbesar di dunia kala itu, lalu saat diduduki oleh
dinasti otoman diubah menjadi Mesjid), Topkapi palace (Museum barang peninggalan Rasulullah dan
sahabat seperti pedang, jubah, dll), shopping di Grand Bazar (pasar tertutup yang ada sejak jaman
otoman) dan Taksim Square (tempat fenomenal di Istanbul untuk berbelanjan)(Konditional).

Kemudian menuju hotel di Istanbul, cek in dan istirahat.
Hari 4 : Senin, 21 Oktober 2019 ( Istanbul – Medinah )

Setelah sarapan pagi, check out hotel di Istanbul menuju selat Bosphorus dengan private Cruice
(Berlayar menikmati pemandangan kota Istanbul 2 sisi Eropa dan Asia) lalu naik ke bukit Pierre Lotti
dengan cable car dan Spice Bazaar (pasar tradisional yang banyak menjual rempah-rempah dan
buah kering)

Selanjutnya menuju bandara Attaturk Istanbul untuk siap-siap menuju Medinah-Saudia Arabia dengan
Turkish Airlines TK 138 pukul 22.05
Hari 5 : Selasa, 22 Oktober 2019 ( Medinah )

Insyaa allah jamaah akan tiba di bandara Medinah pada pukul 01.40 waktu Saudia, setelah proses
imigrasi selesai perjalanan dilanjutkan menuju hotel (kurang lebih 30 menit dengan bus)

Sampai di hotel cek in, sholat Subuh , sarapan pagi dan istirahat.

Setelah makan malam atau pukul 20.30 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 Subuh, Dhuhur, Ashar, maghrib dan Isya berjamaah dan memperbanyak ibadah
sunnah di Masjiid Nabawi.

Hari 6 : Rabu, 23 Oktober 2019 ( Medinah )

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 7 : Kamis, 24 Oktober 2019 ( Medinah – Mekkah )

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

Sholat Jum’at 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 8 : Jum'at, 25 Oktober 2019 ( Makkah )

Melaksanakan sholat Jum'at, Ashar, maghrib dan Isya berjamaah serta memperbanyak ibadah sunnah
di Masjid Haram.
Hari 9 : Sabtu, 26 Oktober 2019 ( Mekkah )

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-2 (bagi yang berkenan)

Melaksanakan sholat fardhu berjamaah serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram.
Hari 10 : Ahad, 27 Oktober 2019 ( Mekkah )

Melaksanakan sholat Fardhu berjamaah serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram.
Hari 11 : Senin, 28 Oktober 2019 ( Mekkah – Jeddah – Istanbul )

Setelah Sholat Subuh jamaah melaksanakan tawaf Wada, kemudian sarapan pagi. Selanjutnya atau
Pk. 09.00 pagi, Rombongan bersiap-siap untuk berangkat menuju Jeddah untuk City Tour ke makam
siti hawa dan pasar cornice/balad (Kondisional).

Kemudian menuju bandara Jeddah untuk kembali ke tanah air dengan pesawat Turkish Airlines TK 93
pukul 18.00
Hari 12 : Selasa, 29 Oktober 2019 ( Istanbul – Jakarta )

Pada pukul 22.05 jamaah tiba di Istanbul.

Selanjutnya pukul 02.20 waktu Istanbul jamaah melanjutkan dengan TK 56 menuju Jakarta dan insya
Allah Tiba di terminal 2 Bandara Soekarno – Hatta dengan selamat pada pukul 18.00 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.

