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Ziarah Masjid Nabawi akan dimulai dari Jalan Abizar tepatnya didepan hotel Oberoi. 
Kita akan menyusuri deretan hotel-hotel yag biasa digunakan sebagai penginapan
jemaah umrah dan haji, dan melihat deretan kuliner kota Madinah dan toko oleh-oleh¯
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Selanjutnya mutawif akan menjelaskan area jemaah wanita dan jemaah pria dan dilanjutkan kita
berjalan menuju area Raudah dan makam Rasulullah SAW. Karena kondisi covid-19 area Raudah
dan makam Rasulullah SAW sementara waktu ditutup sehingga kita akan berhenti sejenak di dekat
batas Raudah dan meluangkan waktu beberapa saat didalam masjid untuk membaca Alquran bersama-
sama yang akan dipimpin oleh Muthawif
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Setibanya dijalan King Fahd kita sudah dapat melihat langsung pelataran masjid Nabawi. Sejenak
kita akan melihat area pelataran didepan hotel Hilton yang biasanya ramai dipenuhi jemaah Umrah 
dari segala penjuru dunia. Pada pagi hari pelataran ini biasanya banyak dihinggapi burung-burung 
merpati dan menjadi salah satu spot foto favorit Jemaah umroh Indonesia
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Memasuki area masjid Nabawi kita dapat melihat payung-payung raksasa yang 
memberikan peneduhan area sekitar Masjid dan menjadi salah satu ciri khas masjid 
Nabawi. Kemudian mutawif akan mengajak kita masuk Masjid melalu Pintu King Fahd
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Tibalah kita di akhir perjalanan ziarah virtual ini, kita akan bersama-sama menuju masjid 
Ghamamah dan masjid Abu Bakar As Siddeeq yang berseberangan dengan makam Baqi. 
Masjid ini dahulu pernah digunakan oleh Rasulullah untuk area shalat Id dan dipercaya
merupakan area bekas rumah tinggal sahabat nabi Abu Bakar As Siddeeq RA. Perjalalan
akan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh mutawif. Sampai jumpa dan semoga
kita semua dapat umrah atau haji bersama suatu saat nanti, Bersama Gohalalgo. Inshaa
Allah.
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Selanjutnya kita akan menuju areal luar masjid dan mendekat ke area kubah hijau yang 
dibawahnya terletak makam Rasulullah SAW. Dipimpin oleh muthawif kita akan bersama-
sama mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang dimakamkan
disamping Rasulullah yaitu Abubakar As-Siddiq dan Umar bin Khatab. Kemudian
dilanjutkan dengan bershalawat dan berdoa bersama.
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Selanjutnya kita akan menuju pemakaman Baqi yang berada didekat pelataran masjid Nabawi. Di 
Baqi terdapat makam istri, anak-anak, serta ribuan sahabat Rasulullah SAW. Disini kita bisa melihat
hamparan pemakaman tanpa batu nisan dan mendapatkan beberapa kisah sahabat yang akan
disampaikan oleh Muthawif
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