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ויןדס
לאיוופהחוזוניס

 גרמניה, שוויץ, איטליה, א.
 צרפת אנגליה, בלגיה, הולנד,

 $385 + ל״י 1895 יום, 28
25.6 :המראה

 שוויץ, אוסטריה, איטליה, ב.
 אנגליה, בלגיה, לוקסמבורג,

צרפת
 $380 + ל״י 1895 יום, 27

.4.7 :המראה

 לוקסמבורג, שוויץ, איטליה, ג.
 צרפת, אנגליה, בלגיה, הולנד,

אוסטריה
 $295 + ל״י 1995 יום, 23

.9.7 :המראה

 גרמניה, שוויץ, איטליה, ד.
צרפת אנגליה, בלגיה, הולנד,

 $385 + ל״י 1895 יום, 28
.16.7 : המראה

 שוויץ, אוסטריה, איטליה, ה.
 בלגיה, הולנד, לוקסמבורג,

 צרפת אנגליה,
 $395 + ל״י 1995 יום, 31

.18.7 :המראה

 שוויץ אוסטריה, איטליה, ו.
 $215 + ל״י 1795 יום, 17

.1.8 :המראה

 גרמניה, שוויץ, איטליה, ז.
 צרפת, אנגליה, בלגיה, הולנד,

אוסטריה
 $295 + ל״י 1995 יום, 23

.30.7 : המראה

 לוקסמבורג, שוויץ, איטליה, ח.
 צרפת אנגליה, בלגיה, הולנד,

 $345 + ל״י 1850 יום, 26
.1.8 :המראה

 צרפת, שוויץ, איטליה, ט.
הולנד אנגליה,

 $270 + ל״י 2095 יום, 23
.6.8 :המראה

 \[11א11י011מ תור מיני־
 אנגליה צרפת, שוויץ, איטליה,

 $250 + ל״י 2115 יום, 21
.4.8 :המראה

סופיסטיקייט
1׳.\£1' ?18'ד0 3מ 0 

 צרפת, אנגליה, שוויץ, איטליה,
 הולנד בלגיה,

 $410 + ל״י 2065 יום, 28
.30.7 ; 2.7 : המראות

הציפור מעוף
 צרפת, אנגליה, שוויץ, איטליה,

 הולנד בלגיה,
 $250 + ל״י 2070 יום, 22

.30.7 ; 23.7 ; 16.7 :המראות

̂ 111ץ11י01ץ{ז תור מיני־
 אנגליה, צרפת, איטליה, שוויץ,

 $250 + ל״י 2155 יום, 21
.13.8 ; 9.7 : המראות

 לאירופה בחגים
 אנגליה צרפת, שוויץ, איטליה,

 $250 + ל״י 1925 יום, 24
.19.9 :המראה

סופיסטיקייט
^ ׳ ז £1€'11151?8 0

 בלגיה, צרפת, איטליה, שוויץ,
 אנגליה הולנד,

 $410 + ל״י 2100 יום, 28
.13.8 ; 16.7 :המראות

 יוון ואיי המערבית אירופה
המופלאים

 באיים), שייט (כולל יוון א.
 צרפת, שוויץ, איטליה,
אנגליה

יום 24
.8.8 ; 25.7 ; 11.7 : המראות

 באיים), שייט (כולל יוון ב.
 שוויץ, צרפת, אנגליה,
איטליה

יום 24
15.8 ; 1.8 ; 18.7 : המראות

 איטליה שוויץ, צרפת, אנגליה,
 $250 כולל ל״י 2845 יום, 21

.6.8 ; 9.7 : המראות

 שוויץ, אוסטריה, איטליה,
 צרפת הולנד, לוקסמבורג,

 $250 + ל״י 1995 יום, 22
.18.7 :המראה

לבגרות״ ״אנגלית א.

 איכסון בבריטון, שהייה יום 36
 פנסיון) (חצי משפחות אצל

19—16 לגילאי
 $250 + ל״י 1895

.18.7 :המראה

ולמד״ ״טייל ב.
^טסיד 3׳¥1סט'

א׳: תוכנית
 אצל בבריטון איכסון יום 37

 סיור פנסיון), (חצי משפחות
 ואנגליה צרפת בבנלוקס,

 18 עד 16 לגילאי
 $250 + ל״י 1990

 .18.7 :המראה
ב׳: תוכנית

 אצל בבריטון, שהייה יום 35
 סיור פנסיון), (חצי משפחות
 ואנגליה צרפת בהולנד,
 18 עד 16 לגילאי

.21.7 : המראה ; $250 + ל״י 1965

קלאסי קיץ בי״ס ג.
 ^טט881ט

0ט ט1ו1£א 3טט0 ^3 
 :פנימיה קיץ בבי״ס יום 35

 — אוקספורד ליד קולג׳״ ״כרמל
 ופריס לונדון באמסטרדם, סיורים
 מלאה כלכלה ,17 עד 14 לגילאי

.21.7 : המראה ן $250 + ל״י 1965

אנגלי״ קיץ ״בי״ס ד.
ט0ט13א  א

 8ט1ו0׳1££ 3011001.
 ״כרמל פנימיה קיץ בבי״ס יום 30

 לגילאי — אוקספורד ליד קולג׳״
מלאה כלכלה ,16 עד 13

.25.7 : המראה ; $220 + ל״י 1825

ם טי דנ טו  לס
ם וצעירים אי מ ד א ק  א

)28—18 (גיל
הטעם״ לאניני ״אירופה

א0133אטט  ט0א
 — במטוס — ארצות 7 — יום 28

 לוקסמבורג, שוויץ, איטליה,
 ואנגליה צרפת בלגיה, הולנד,

.4.8 : המראה ; $245 + ל״י 1630

יום 30 הצעירים טיולי
 אנגליה, שוויץ, איטליה, יוון, א.

צרפת
 $250 + ל״י 1895

 28.7 ; 16.7 : המראות
באניה) לאיטליה יוון ביו (התחבורה

 אנגליה, שוויץ, איטליה, יוון, ב.
במוס המנין מן (לסטודנטים צרפת

הגבוהים) ההשכלה דות
 4.8 : המראה ; $250 + ל״י 1695

באניה) לאיטליה יוון בין (התחבורה

לצעירים צבר פרחי
)30 עד 17 (לגילאי

 אנגליה, שוויץ, איטליה, א.
וצרפת הולנד

יום 24
.11.7 :המראה ; $250 + ל״י 1960

אנגליה, צרפת, איטליה, שוויץ, ב.
יום 24

.18.7 : המראה ! $250 + ל״י 1940

 אנגליה, שוויץ, איטליה, ג.
צרפת הולנד,

יום 25
.4.8 : המראה ; $250 + ל״י 1935

 אנגליה צרפת, איטליה, שוויץ, ד.
יום 23

.11.8 המראה ; $250 + ל״י 1940

 בלבד. מיוחדים מט״ח הקצבות בעלי או זר במטבע חשבונות לבעלי מיועדים $250 של הקצבה מסגרת העוברים הטיולים *
 לתכנית בהתאם מלון בבתי ואכסון סיורים ),15.4.71 ליום (בתוקף נסיעות מס כוללים: המודרכים הטיולים של המחירים כל **

נוסעים). 15 מינימום (קבוצות
באירופה. המטבע בשערי שינויים עקב דלעיל המחירים על 2,/״ תוספת *״י

 ביוון המפגש השנה
 מגיל ורווקות לרווקים יום 16
פלוס 28

.23.7 : המראה ; )$190 (כולל ל״י 1858

 ליוון קבוצתיות טיסות
 טיסה, כולל ,$36.60 + ל״י 997
 שהייה ימי 10ו- נסיעות מס

במלון.
נוסעים. 15 מינימום *

 ופרוספקט, מלאים פרטים בענין מנוסים. טיולים מארגני על־ידי מופעלים הטיולים כל
:אוליטפיק למשרדי או שלך הנסיעות סוכן אל פנה

 239857 ,239854 טל.: ,77 בן־יהודה ,611401־7 טל.: ,6 השואבה בית סמטת — תל־אביב
.22338 טל.: יואל, בית ,33 יפו דרך —ירושלים ; 69035טל.: ,62 העצמאות דרך —חיפה




