
 
 

 
 

15 D UMROH + Spain Maroco   
DEP : 23 dec 2017  
By    : Saudi Arabian airlines 
 
Hari 01 (23 Dec) : JAKARTA – MADINAH 
Berkumpul di Bandara Soekarno – Hatta untuk penerbangan dari Jakarta menuju Madinah.Setibanya di madinah, anda 
langsung menuju Hotel  itu Check in  dan istirahat.  
 
Hari 02 (24 Dec ) : MADINAH         
Setelah sarapan anda akan diajak berziarah ke Makam Rasullulah SAW & para sahabat dengan di damping Mutawif wanita 

dan laki – laki kemudian melaksanakan shalat sunah dan berdoa di Raudah .setelah itu acara dilanjutkan untuk Ziarah 

mengunjungi Jabal Uhud, Masjid Quba dan Pasar Kurma. Setelah itu kembali ke hotel dan kembali memperbanyak ibadah 

di Masjid Nabawi. (B,L,D) 

 
Day 03 (25 Dec) : MADINAH –MAKKAH        

Mandi sunah ikhram dan persiapan untuk cek out. Setelah makan siang persiapan berangkat menuju ke Makkah dan 

mengambil Miqot di Biir Ali. Tiba di Makkah, langsung ke hotel Makkah untuk menyimpan barang-barang dan makan 

malam, kemudian melaksanakan ibadah Umroh. Setelah ibadah umroh selesai jamaah kembali ke hotel untuk beristirahat. 

(B,L,D) 

 

Day 04 (26 Dec) : MAKKAH           

Memperbanyak Ibadah di Masjidil Haram. (Free Program) (B,L,D) 

 

Day 05 (27 Dec) : MAKKAH – JEDDAH - CASABLANCA          

Setelah shalat Subuh dan Thawaf Wada’, persiapan ziarah kota Makkah. Ziarah mengunjungi Padang Arafah, Jabal 

Rahmah, Muzdalifah, Mina dan Jabal Tsur,lalu perjalanan di lanjutkan menuju jeddah untuk city Tour dan setelah itu 

menuju Airport Jeddah untuk terbang ke Casablanca . (B,L,D) 

 

Day 06 (28 Dec): CASSABLANCA  

Setibanya di airport anda langsung di antar menuju hotel untuk check in .makan siang akan di jemput setelah  itu akan 

dilanjutkan untuk city tour kota Casablanca mengunjungi Hassan II Mosque,Habbous district,Mohammed V Square,dan 

acara bebas di daerah seaside cornice sampai di jemput waktu makan malam dan diantar ke hotel untuk beristirahat 

(B,L,D) 

 

Hari 07 (29 Dec) : CASSABLANCA - MARRAKECH  
Setelah sarapan pagi,perjalanan di lanjutkan menuju kota Marrakech,setibanya di Marrakech anda akan di ajak untuk 
mengunjungi/melewati Minaret Koutoubia,Bahia palace dan berbelanja di jemaa El Fna Square  sampai tiba waktu makan 
malam dan di antar ke hotel untuk istirahat  (B,L,D ) 
 

Hari 08 (30 Dec) : MARRAKECH – RABAT - FEZ   
Setelah makan pagi anda langsung di ajak menuju kota Rabat untuk makan siang dan city tour untuk fotostop di Hassan 
Tower dan Mohammed V mausoleum.lalu perjalanan dilanjutkan menuju kota FEZ untuk beristirahat. (B,L,D) 
 
Hari 09 (31 Dec) : FEZ - TANGIER 
Setelah makan pagi anda akan di ajak city tour kota FEZ, dengan mengunjungi/melewati Bou Inania Medersa,Karaounie 
Mosque (outside) dan mengunjungi toko souvenir,lalu perjalanan dilanjutkan menuju kota Tangier untuk beristirahat di 
hotel.( B,L,D )  
 
 



 
 

 
 

Hari 10 (01 Jan) : TANGIER – ALGECIRAS – MALAGA – GRANADA  
Setelah makan pagi anda langsung di antar menuju pelabuhan untuk menyebrang menuju Spanyol menggunakan Ferry 
menuju kota Algeciras. Setibanya di Algeciras perjalanan dilanjutkan menuju kota Malaga untuk makan siang .setelah itu 
perjalanan dilanjutkan menuju kota Granada untuk mengunjungi Alhambra palace atau Istana Merah,lalu dilanjutkan 
makan malam dan istirahat  ( B,L,D )  
 
Hari 11 (02 Jan) : CORDOBA – TOLEDO  
Setelah makan pagi perjalanan dilanjutkan menuju kota Cordoba,setibanya di kota Cordoba anda akan di ajak city tour 
serta mengunjungi Mezquita yang merupakan masjid jaman perabadan islam di eropa yang di ubah menjadi Kathedral 
dijaman Kerajaan Spanyol .setelah itu anda akan di ajak makan malam dan beristirahat (B,L,D ) 
 
Hari 12 (03 Jan): CORDOBA – TOLEDO  
Setelah makan pagi perjalanan dilanjutkan menuju kota Toledo,setibanya di kota Toledo anda langsung diajak city tour 
melewati Moorish Bridge,Aqua duck  dan walking city tour Kota tua Toledo yang merupakan bekas Ibukota spanyol .lalu 
istirahat dan makan malam (B,L,D) 
 
HARI 13 (04 Jan) : TOLEDO – MADRID  
Setelah makan pagi perjalanan dilanjutkan menuju Kota Madrid. Setibanya dikota Madrid anda akan diajak city tour 
dengan melewati Gedung parlemen,Cibeles Foutain,Plaza Mayor Serta mengunjungi Royal Palace dan mengunjungi 
Masjid De Omar Madrid.serta foto stop di Santiago bernabeu serta dilanjutkan belanja di Grand Via .lalu diantar untuk 
makan malam dan istirahat (B,L,D) 
 
HARI 14 (05 Jan) : MADRID – JAKARTA  
Setelah makan pagi anda akan diantar menuju airport untuk kembali kejakarta (B) 
 
HARI 15 (06 Jan) : JAKARTA  
Tiba di Tanah Air dengan kenangan yang menyenangkan! Terima Kasih sudah mengikuti perjalanan bersama Dream Tour 
. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya! 
 
 
 
 
*Based on 15 pax ADULT ,HARGA BERDASARKAN IDR  : 

ADULT TWIN 
SHARE 

ADULT TRIPLE 
SHARE 

ADULT QUAD 
SHARE 

TIPPING VISA SPAIN 

IDR . 55.600.000 IDR .54.700.000 IDR. 54.200.000 INCLUDE INCLUDE 

*TIPPING ADALAH UNTUK TOUR LEADER, LOCAL GUIDE & LOCAL DRIVER, TIDAK   TIDAK TERMASUK PORTER. 
**TIPPING DIBAYARKAN DI NEGARA TUJUAN. 
***NILAI DALAM MATA UANG RUPIAH DIHITUNG BERDASARKAN KURS ASUMSI DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-

WAKTU. 
 
JADWAL PERJALANAN/HOTEL/PESAWAT/HARGA TOUR DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU 
DENGAN/TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU UNTUK MENYESUAIKAN KEADAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Hotel :  
 Hotel Makkah  : Anjum Hotel makkah./setaraf 
 Hotel Madinah : Hotel al Aqeeq Milenium /setaraf  
 Hotel Casablanca : Imperial Casablanca /Setaraf 
 Hotel Marrakech : Atlas asni/setaraf  
 Hotel Fez  : Barcelo Fes Medina/Setaraf  
 Hotel Tangier  : Kenzi Solazur / Setaraf  
 Hotel Granada : Corona de Granada/setaraf 
 Hotel Cordoba :  Ayre Cordoba / Setaraf 
 Hotel Toledo  : Pardor de turismo de Toledo / Setaraf 
 Hotel Madrid  : Ilunion alcala Norte/ Setaraf  

 
HARGA TERMASUK :  
 

 Tiket Pesawat P/P Jakarta –Madinah/Jeddah -  Casablanca/Madrid - Jakarta by Saudi Arabian airlines 

 Akomodasi 

 Driver & Transportasi (Big Bus) A/C untuk Ziarah, Tours, dan Transfers di Saudi Arabia 

  Makan/minum 3X sehari di masing – masing hotel selama di Saudi Arabia sesuai program 

 Muthawwif atau Pembimbing Ibadah berbahasa Indonesia 

 Air Zamzam@ 5Liter perJamaah 

 Visa Umroh dan Schengen 

 Harga sudah termasuk Asuransi Perjalanan  

 
 
 
Harga tidak termasuk :  

 Kelebihan Bagasi sesuai Ketentuan Penerbangan 
 Handling & perlengkapan Rp 1.500.000,- 
 Koper hard case 4 roda, kain batik, abaya, baju koko, mukena, kain ikhram & sabuk, tas selempang, tas 

sandal, sarung koper, buku doa, lounge airport, manasik di Restaurant. 
 Tour/Makan/Minum tambahan diluar program 
 Telephone Bill, Payview TV, Mini Bar, dan semua pemakaian fasilitas/layanan di hotel  
 Biaya-biaya yang bersifat pribadi, dan atau yang bukan merupakan fasilitas program 
 Air mineral Selama di eropa  

 
 
PENDAFATARAN DAN PERSYARATAN: 

 Paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 8 Bulan sebelum Jadwal Keberangkatan. 
 Nama di Paspor minimal 3 (tiga) kata, contoh : Muhammad Ali Akbar 
 Pas Foto 4X6 Berwarna background Putih dengan focus wajah 80% sebanyak 2 (dua) lembar 
 F.C KTP & F.C Akte Lahir untuk Peserta Anak 
 F.C Kartu Keluarga dan F.C Buku Nikah bagi Suami Istri 
 Kartu Kuning Suntik Meningitis 
 Pendaftaran disertai dengan Deposit minimum IDR 15.000.000, dengan pelunasan biaya paket maksimal 2 

(dua) minggu sebelum Jadwal Keberangkatan 
 Surat sponsor dari perusahaan  
 Foto 4,5 x 3,5  (ukuran muka 3 cm – 3,5 cm ) dahi tidak boleh ketutup rambut dan tidak boleh pakai 

kacamata 
 Rek 3 bulan terakhir /bila di biayai oleh kantor maka wajib menyerahkan rek 3 bulan perusahaan  
 Surat keterangan sekolah/universitas atau kartu pelajar copy  
 Tidak ada boleh ada correction name di page 4  

 


