
21 
ם 1 י

21
יום

תור מיני
 שוויץ, אוסטריה, איטליה,

אנגליה צרפת,
31.7 :המראה

 צרפת, שוויץ, איטליה,
אנגליה הולנד,

18.8 המראה:

סופיסטיקייט
 צרפת, שוויץ, איטליה,
אנגליה הולנד,

4.8 ,7.7 המראות:

28
יום

 צרפת, שוויץ, איטליה,
 גרמניה, לוקסמבורג,

אנגליה הולנד,

21.7 המראה:

28
יום

טופז טיולי
 ספרד, שוויץ, איטליה,
 אנגליה, בלגיה, הולנד,
צרפת

28
יום

' 28.7 ,14.7 המראות:

 אוסטריה איטליה,
 שוויץ, (טירול),

 בלגיה, לוקסמבורג,
אנגליה צרפת, הולנד,

23
01'

 2.8 המראה:
30/72 מס. טיול

23
יום

19
ם ו י

25
0 1 '

12
יום

 הולנד, צרפת, אנגליה,
 שוויץ, לוקסמבורג, בלגיה,

 (טירול), אוסטריה
איטליה

 9.8 המראה:
33/72 מס׳ טיול

 הולנד, שוויץ, איטליה,
אנגליה צרפת,

1.8 :המראה
34/72 מס׳ טיול

ויוון ו׳ם1םי
יוון ואיי כרתים יוון

 ספרטה, באתונה, סיורים
 אולימפיה. אפידאורום,

 הנטיפים במערות ביקור
 לפסגת העפלה מטיאורה,

 הפלגה האולימפוס,
 בנופים וסיור לכרתים

הפראיים.
 אנשי ע״י בעברית הדרכה

האוניברסיטה.
24.7 המראה:

הטעם לאניני יוון
לאיים שייט ימי 4 בולל

 ביקורים היוניים,
 ואיזמיר. באיסטנבול

 והסביבה, באתונה סיורים
 ארגוליס, דלפי, מטאורה,

אולימפיה.
יום 17 עד שהייה אפשרות
4.8 :המראה

ויוון קבוצתיות טיסות
 $37.50 + ל״י 1135
 נסיעות מס כולל

במלון. שהייה ימי 10ו־

 ,23.7 ,17.7 ,9.7 :המראות
7.8, 13.8, 1.9

וישדיס חופשות
38
יום

תיכונית אנגלית
8011000 141011 

1001811£?
 ככרייטון. לימודים
 משפחות. אצל איכסון
19 עד 16 לגילאי

14.7 המראה:

38
ם ו י

א׳ ולמד טייל
)3( 0  .מזססיר & 80ס¥

 וסיור ככרייטון לימודים
 צרפת, כבנלוקס, חינוכי

ואנגליה.
 אצל בברייטון איכסון

משפחות.
 18 עד 16 לגילאי
14.7 :המראה

35
יום

קלאסי קיץ ספר בית
 00718810 8ן!\ס4££

8011000 
 ופנימיה קיץ בבי״ם

 קולג׳״ ״פיליקסטו
 בהולנד, חינוכי וסיור

 וצרפת. אנגליה
 17 עד 14 לגילאי

21.7 המראה:

35
ם ו י

ב׳ ולמד טייל
)6( 0 ¥. * 8¥0ז¥ 0 0 £

 וסיור ככרייטון לימודים
 הולנד, כיוון, חינוכי
 ואנגליה. צרפת

 בברייטון האיכסון
 משפחות. אצל

18 עד 16 לגילאי
24.7 המראה:

28
יום

אנגלי קיץ בית־ספר
 ?1001811£ 8111ו1\1££.

8011000 
 ופנימיה קיץ בכי׳׳ס

 קולג׳״ ״פיליקסטו
16 עד 13 לגילאי
24.7 :המראה

 בענין נוסעים. 15 מינימום קבוצות מנוסים. טיולים מארגני ע״י מופעלים הטיולים כל
 במשרדי או הנסיעות סוכני כל אצל המתאים בפרוספקט עיין ומחירים מלאים פרטים

:אולימפיק
 .239857 ,239854 : טל ,77 בן־יהודה >• 611401־7 :טל ,6 השואבה בית סמטת — תל־אביב

.234538 :טל יואל, בית ,33 יפו דרך — ירושלים .669035 :טל ,62 העצמאות דרך — חיפה

0יף1וו]נו 1![1ס (1

23 
ם 11

31
יום

 צרפת, שוויץ, איטליה,
אנגליה.
7.8 ,31.7 :המראות

 שוויץ, איטליה, יוון,
צרפת. אנגליה,

4.8 ,21.7 :המראות

25
יום

 צעירים טיולי
לאירופה

 אנגליה, שוויץ, איטליה,
הולנד. צרפת,

7.8 ,307 ,24.7 המראות:

!11-11111 יס־אויו
ס1אהלבאנירגחזרה־במטיצי

26
ם ו י

 אנגליה, שוויץ, איטליה,
צרפת.

 עבור מיוחד
סטודנטים

13.8 :הפלגה

33
יום

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

23.7 הפלגה:

*  )¥  *

1817 הזה העולם36


