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ה ״קל׳׳ מינ ם מז תכ עכשיו! — נפלאה חופשה לבלות א
ם והעיקר אישי השרות יותר; נוח האוויר מזג כי רי חי מ ם ה חי  יותר. נו

ת נבחר ויחד ״קלי־ ל הכנסו ם המלון א אי ת מ ביותר. לכם ה
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 מטבח ומעוצב, מפואר מלון ¥-¥•¥-* — (אילת) חאדום הסלע
 בידור. תכניות לילה, מועדון הבית, חשבון על יינות משובח,
! מיוחדים מחירים

+ + !* — (אילת) מוריה מלון  הים, אל הפונים חדרים *
נרחבים. שטחים בר, פיאנו מתוקים, מים בריכת

 האטרקציות אחת !****.*■ — המלח) (ים מוריה מלון
 מרחצאות אגף המלח. ים של המקסים הנוף בלב המרכזיות

 המלח, ים מי עם סגורה בריכה המלון. בתוך המרפא
חדר. בכל צבעונית טלוויזיה החוף, על פרטית שחיה בריכת

מרכזי, אוויר מיזוג — (אילת) שולמית גני מלון
וכו׳. בר פיאנו שחיה, בריכת

 מרכזי, אוויר מיזוג + ¥•¥••¥■ — המלח) (ים שולמית גני מלון
חדר. בכל וטלפון רדיו שחיה, בריכת

 מרכזי, אוויר מיזוג !¥•!¥¥* — (אשקלון) שולמית גני מלון
 מבצע לילה, ומועדון בר טניס, מגרש סאונה, בריכה,
לזוג. מלא פנסיון ל״י 380.--------״קל״ לחברת מיוחד

+ — (ערד) מצדה מלון * *  בעיר: והמרווח המפואר המלון *
 המלח לים חינם נסיעה כרטיס צח, אוויר שלווה, שקט,
 ובריכת ירק הטעימות, הארוחות המסודר, לשרות בנוסף
מלא. בפנסיון לזוג ל״י 340.— כשר. שחיה.

*— (ירושלים) דיפלומט מלון * * * * *  מפוארים, חדרים 500 ו
 שרות לילה, מועדון בר, שחיה, בריכת חדר, בכל טלוויזיה
 לזוג ל״י 420— וגנים. דשא משטחי סאונה, מיניבוס,

פנסיון. חצי
בתוככי וגן בית אווירת * + — (ירושלים) שלום מלון

ברי מכון שחיה, בריכת אוויר, ממוזגי חדרים 300 העיר,
 לינה אינטימי. בר פיאנו אקסקלוסיבי, לילה מועדון אות,

 ל״י, 310.— פנסיון חצי ל״י, 200.— לזוג בוקר וארוחת
ל״י. 420— מלא פנסיון

* — ירושלים) (מבואות ״שורש״ הארחה בית  הרים, אוויר * *!
 דשא, כרי שחיה, בריכת טניס, מגרשי אורנים, חורשת
 (כולל לזוג ל״י 388.80מ־ החל מודרניים. ממוזגים חדרים
מלא. בפנסיון מ.ע.מ.)

של מחירים * + — (תל־אביב) קלאב״ ״קאונטרי מלון
 אולימפית שחיה בריכת :במינו מיוחד במלון העונה אחרי

 בכל אך לעיר, קרוב עצומים, דשא כרי ספורט, ומגרשי
 לזוג ל״י 200—מ־ החל של במחירים ממנה. רחוק זאת
בוקר. וארוחת לינה

הכנרת. לשפת המלון — (טבריה) חמת גני מלון
 מגרשי פרטי, חוף קצר, במרחק טבריה חמי מרחצאות

לילה. ומועדון בר אוויר, מיזוג ידיים, רחבי גנים טניס,
 פנסיון המרכזי, בבניו ל״י 390— בגן, האגפים ל״י. 330—

לזוג. מלא
מפו חדרים חוויה. חופשה כל ¥■¥•¥* — (נהריה) קרלטון

 מועדון שיזוף, ומרפסת שחיה בריכת אוויר, מיזוג ארים,
 מטבח טניס, מגרשי סיטר, ביבי שתתי מפואר, לילה

 בסוכות ל״י 450— מלא, פנסיון ל״י 430— לזוג מעולה.
מיסים. כולל מלא, פנסיון

הרים אוויר כנען, בהר נופש * + + — (צפה) צפת מוטל
 ל״י 360— הסקה. אוויר, מיזוג נהדר. נוף ומרפא, קריר
מלא. פנסיון לזוג

 נוף חיפה, של החדיש המלון ■¥•¥*1:* — (חיפה) נוף מלון
מרכזי. אוויר מיזוג הנוחיות, כל עם חדרים 100 עין. מרהיב

גינה. למשפחה. המלון — (חיפה) שולמית מלון
לנופש. האידיאלי המקום

חגים כוללים אינם המלון בתי מחירי

מנת ת הז מו קו ״קל״ בסניפי מ

7 | \4
 טל. ,28 גורדון :תל״אביב
 ביממה) שעות 24( 222042

חדש סניף
 444480 טל. ,140 גבירול אבן

 ,23 ג׳ורג׳ המלך :ירושלים
 02־228258 טל.
731773 טל. ,56 ביאליק :ר״ג

נופש שחתי

 תוכניות לרוכשי מיוחדות הנחות*רקיע
1 דבש וירח נופש

^ ארקיע חב׳ של בטיסה

...ושוב
 הבינלאומי הבנק

הראשון-ראשון!
החדשה החסכון בתכנית

 הקצרה התכנית
 הצמודה היחידה,

 רפי לדולר ג□
הרשמי. השער

. אל בוא הראשון הבינלאומי הבנק 1*11
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ורגע״ ״א
ירושלים

9.00, 6.30, 4.00

״מוגרבי״
תל־אביב

9.30, 7.00, 4.30

 המאה של ביותר המדהים הבלשי הספור
דסטין רוברט  הופמן רדפורד

הנשיא אנשי כל

:נהשתתפזת
ם סרטיו חרדו ג׳ק לז  הולברוק הל ב

ס ג׳ייסון ט ר ב  שיזר דויד מוסיקה רו
 וודוודד ובוב ברנשטיין קרל של סיפרם עפי׳׳

פאקולה ג׳י אלן בימי׳

204043 הזה הסולם ;


