
 
 
 

MOSLEM TOUR MAROKO – SPANYOL 
Konsorsium forum travel partner 

 

CASABLANCA–MARRAKECH – RABAT – FEZ- TANGIER- GRANADA – 

CÓRDOBA–TOLEDO- MADRID 

Biaya : USD 2850,- + Rp.1.600.000 

 

" Menyaksikan masa Kebesaran & keemasan  Islam di Eropa di Mesquita di Cordoba, Istana Al Hambra di 
Granada dengan Menyusuri Jejak Islam di Maroko” 

DAY 1 / Minggu  11/10  : JAKARTA – KUL – ABUDHABI  

3 jam sebelum keberangkatan, Peserta berkumpul bersama untuk di berangkatkan menuju BANDARA 

SOEKARNO-HATTA JAKARTA untuk memulai penerbangan ke MAROKO - CASABLANKA.  

Hari ke 02/Senin 12/10 : ABUDHABI–CASABLANCA–MARAKECH  

Penerbangan dilanjutkan menuju Casablanca. Tiba di Bandara Mohammed V International Casablanca. Setelah 

urusan imigrasi selesai dijemput dan langsung menuju Kota tertua kedua dikenal sebagai "mutiara dari 

selatan." Tur termasuk taman Menara bersejarah,  

(Bahia Palace) , Istana Bahia merupakan sebuah istana yang cantik dan menawan. yang dibangun awal abad 

ke 19 ini. 

Masjid Koutoubia : Masjid ini terletak pas di samping kanan Djema el-Fna. Penamaan Koutoubia berawal 

dari saat sebelum dibangunnya masjid tersebut. Konon, bahwa lokasi yang saat ini menjadi lokasi masjid adalah 

tempat para penjual buku atau kuotoub (ejaan Perancis) yang menawarkan buku baru maupun bekas. 

Setelah berdiri dengan megah lengkap dengan taman dan ruang parkir yang luas, masjid kebanggaan warga 

Marrakech ini diberi nama Masjid Koutoubia.Check in. Istirahat & bermalam di Marakesh 

  
Hari ke 03/ Selasaa 13/10:  MARAKECH – CASABLANCA - RABAT  

Setelah sarapan pagi : ziarah  ke Wali Tujuh Maroko (Sab’atu Rijali Murakus): 
1. Syekh Qadi Iyad (Pengarang Kitab Huquq Al Mustofa) (W: 543H) 
2. Syekh Abu Qasim Abdurahman Al-Suhaili  (W:581H) 
3. Syekh Yusuf bin Ali Al- Sonhaji (W: 593H) 
4. Syekh Abu Abbas al-Sebti (W:601H) 
5. Syekh Al Jazuli (W:870H) (Pengarang Kitab Dalail al-Khairat) 
6. Syekh Abdul Aziz bin Abdul HAq Al-Tabba’ (W:914H) 
7. Syekh Abdullah bin ‘Ajjal al- Ghazwani (W: 935H) 

 
Kemudian menuju kota  Rabat via kota Casablanka untuk melihat MASJID HASSAN II yaitu Masjid 

yang terbesar dibenua Afrika. kemudian menuju kota Rabat, Ibu kota Kerajaan Morocco yang berjarak 

100 Km dari Casablanca, ditempuh selama 1 jam 25 menit.   
 Rabat (Ibu Kota Maroko), ziarah ke:                                                                                        
 Kampus Dar El Hadist Al Hasaniyah  

          GALANG Saudi Travel  
RUKO EAST POINT No.6 Jl. Raya Caman, Jatibening 

Bekasi Selatan – 17142 

Tlp. ( 021 ) 8690 4828/74 Fax. ( 021 ) 8690 5194 



 Medina City Center Rabat, Jl. Soekarno,  Benteng Kuno di Pasar Ahad, Pantai Oudaya Makam Raja 
Hasan II 

 Istirahat bermalam di RABAT 
 
Hari Ke 04 / Rabu 14/10 : RABAT – FEZ 

 Ziarah Ulama kota Fes: Kota Tua yang penuh dengan ulama besar dan Wali Allah dan sejarah2 
Islam: 
 Syekh Tijani (pendiri Tarekat Tijaniyah/sholawat al-Fatih) 
 Ibnu al-Arabi 
 Al Ajrumi (pengarang kitab Al Jurumiyah) 
 Masjid Tua Al Qurawiyin dan tempat Kholwat Ibnu Khaldun 
 Universitas Al Qurawiyin (kampus tertua di dunia Islam) 
 Istirahat dan bermalam di FEZ 

 

 Hari ke 05 / Kamis 15/10  ;  FEZ – TANGIER 

Setelah sarapan, menuju  kota Tangier dengan berziarah ke Maqam : Moulaya Abdessalam Al Masyisyiyah 
(salah satu ulama tasawuf di Maroko dan pendiri Tarekat al-syaziliyah) " Bermalam di TANGIER 
 

 Hari ke 06 / Jumat 16/10  ; TANGIER – TARIFA – GRANADA 

Setelah sarapan menuju Pelabuhan dan dengan menggunakan feri menuju ALGERICAL. 

Dengan mengarungi SELAT GIBRALTAR (Jabal Tarik) (waktu tempuh sekitar 2 jam), setelah melalui 

imigrasi, langsung dijemput dengan bus AC dan berangkat menuju kota GRANADA Spanyol. 

Setelah makan siang,  Menuju ISTANA ALHAMBRA dan GENERALIFE yaitu istana Kerajaan Islam 

Tahun 711 s/d 1.402 M di Spanyol pada abad ke 12 yang sangat indah. 

Makan Malam di lokal Arab Restoran, bermalam di GRANADA  
 

 Hari ke 07 / Sabtu  17/10 ;  GRANADA – CORDOBA   ( 200 KM = 2.30 MENIT) 

Setelah sarapan menuju kota CORDOBA, kunjungan ke. - The Mezquita (Masjid termegah dan paling 

indah yang pernah dibangun di masa Moorist. Ia berdiri di tengah-tengah kota tua yang dulunya 

merupakan rumah dari komunitas Yahudi yang berkembang). 

Fitur lain dari Cordoba adalah  jembatan Romawi terjaga dengan baik. 

bermalam di kota CORDOBA 

 
 Hari ke 08 : Minggu  18/10 - CORDOBA – TOLEDO – MADRID (434 KM = 4.30 MENIT) 

Setelah sarapan, menuju kota madrid dan singgah dikota TOLEDO photostop di SAN MARTIN & 

ALCANTARA BRIDGES (MOORISH BRIDGES). Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke 

kota Madrid yang ditempuh selama 1 jam, dengan jarak tempuh 71 km. Setibanya di Madrid, , 

mengunjungi ISTANA RAJA (ROYAL PALACE).  Dan menuju stadium Sepak bola SANTIAGO 

Bernabeu, berkunjung ke Islamic centre Madrid. setelah itu Shopping dan menuju hotel – Bermalam di 

Kota MADRID 
 

Hari ke 09: Senin 19/10 MADRID – ABU DHABI  

Setelah sarapan, Acara bebas sampai dengan Check out hotel kemudian menuju Bandara untuk 

kepulangan ke Jakarta melalui Abu dhabi. () transit 

 

Hari ke 10: Selasa 20/10 ABU DHABI - JAKARTA  

Pukul 05.50 melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan insya Allah mendarat di Soekarno Hatta pukul 11.05 

Maka berakhirlah seluruh program Moslem Tour MAROKO SPAIN 

 Harga Termasuk 
•    Tiket International by  Ekonomi Class 

•    Tiket Ferry Algeciras – Tangier  



•    Bagasi 30 Kg sesuai peraturan penerbangan 

•    Akomodasi Hotel 4*  (twin sharing)  

•    Transportasi Bus ber AC/Heater & Admission Fee objek wisata 

•    Local Guide Berbahasa Inggris 

•    Makan sesuai program (MP=Makan Pagi, MS=Makan Siang, MM=Makan Malam) 

•    Pendamping dari Indonesia 

 Visa negara yang dikunjungi. 

 Tipping local guide, driver dan TL 

 Asurasi perjalanan 

Harga Tidak Termasuk 
•    Pengurusan Dokumen perjalanan: Passport, dll 

•    Tips Porter Hotel/Bandara 
 

Akomodasi Hotel :  

CORDOBA : AC CORDOBA (1 NIGHT) 

GRANADA : LOS ANGELES ( 1 NIGHT) 

MARDID : AC CARLTON (1 NIGHT) 

Marakech  :  EL ANDALOUS ( 1 NIGHT ) 
FEZ   : WASSSIM ( 1 NIGHT) 
RABAT : RIAD RABAT 
TANGIER : RIF 
 

 

 

 

Persyaratan Visa 
1. Paspor yang masa berlaku lebih dari 7 bulan dari tanggal kedatangan dan paspor lama sangat disarankan 

untuk dilampirkan sebagai riwayat perjalanan ke luar negeri. 
2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3,5 x 4,5 = 2 lembar, dengan latar belakang putih, dan hasil cetakan 

diatas kertas cetak foto, bermutu cetak baik dan jelas penampilannya muka di zoom 70%. 

3. Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja. Jika 

ada orang lain/anggota keluarga yang ikut bepergian maka dicantumkan nama dan status orang 

tersebut. 

 Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan fotocopy 

NPWP dan SIUP. 

 Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik diatas kertas putih 

polos dengan di cap toko dan sertakan fotocopy NPWP dan SIUP. 

 Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotocopy akte kelahiran anak dan akte pernikahan orang tua 

yang dapat membuktikan hubungannya. 

 Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotocopy akte pernikahan anak dan akte kelahiran anak 

yang dapat membuktikan hubungannya. 

 Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos ditanda tangani sendiri di atas materai Rp 

6.000. 



4. Bukti keuangan 3 bulan terakhir berupa foto copy yang dilegalisir oleh petugas bank dengan di 

tandatangani dan stempel pada rekening koran atau buku tabungan (dari halaman depan yang 

tercantum nama dan nomor rekening sampai dengan halaman terakhir transaksi) dengan saldo minimal 

Rp. 50 juta/orang. 

5. Fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP yang masih berlaku. 

6. Jika nama yang tertera dipaspor beda maka lampirkan fotocopy surat ganti nama. 

7. Jika istri ikut bepergian, lampirkan fotocopy akte pernikahan dan kartu keluarga. 

8. Jika anak ikut berpergian dan masih sekolah, maka lampirkan : 

o Fotocopy kartu pelajar 

o Fotocopy akte kelahiran 

o Fotocopy akte pernikahan orang tua 

      9. Print out reservasi tiket, tidak boleh performa dan jelas dengan code booking reservasi tiket. 

`   10. Konfirmasi hotel selama perjalanan di Eropa dari hotel langsung di atas kop surat, cap dan ttd. 

    11. Asuransi perjalanan yang berlaku selama masa tinggal di Eropa perjalanan dengan ditambahkan  

        masa berlaku 

    15 hari dari tanggal tiba di Jakarta. 

    16. Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang belum  

          Mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya. 
 
Catatan : 

1. Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap. 

2. Tidak ada pengembalian biaya visa apabila ada pembatalan dari pihak pemohon atau visa ditolak kedutaan. 

3. Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya 

 

 

 

 

  
Bersama : 

GALANG SAUDI TRAVEL 
Ruko East Point No.6, Jl. Raya Caman Jatibening 

Hp (0818.0850.6033 / 0812.8708.0033) 
Tlp. 021-86904874 / 86904828 

www.galangtourism.net 
 
 


