
*ורקיע

 מפתהאותך אילת
מלונות במבחר

כוכבים 4עד 2 מ־
 ואפשרויותיו. אדם כל וטעמו אדם כל

 שהוא מה את למצוא יכול אחד כל באילת
 מלונות לך.מבחר מציעה אילת מחפש.

 לפי כוכבים ארבעה ועד כוכבים משני
 זהו אך אפשרויותיך ולפי טעמך

 הפיתויים. אחד רק
 חוף ונקי, כחול כחול ים באילת
 משגע, מימי תת מצפה מסודר,

 ואפילו צלילה סקי, דייג, שייט,
יאכטות!

 מציעה ארקיע הכל, לא עוד וזה
 נמוך במחיר חבילה עיסקת לך

טיסה הכוללת: במיוחד

 באילת טיול מלון, בבתי אירוח ושוב, הלוך
 ואופירה. קטרינה לסנטה בסיורים והנחות
 באילת, ובילוי נופש על מלאים פרטים

הנסיעות. סוכני כל ואצל ארקיע במשרדי
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