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לנופש? לצאת החלטת
 להכנס רק עליך בבקשה!

 אחת של הקרוב לסניף ׳
בננשא: המתמחות החברות

 בע״נז נופש ״קל״-שחח׳
בע״מ. ונופש ו״און״-איחח

 האידיאלי הנופש מקום אח לבחור
..1 לך המוצע הגדול המבחר מתוך בשבילך  המנורות. את לארוז .

 בארקיע. טיסה במלון, מקום הזמנת עבורך: נעשה אנו השאר כל את
 חיוך! ובתוספת חשלום תוספת ללא זאת וכל ועוד. רכב השכרת

 נופש כפרי והבראה, מלון בתי של אחכה מרשימה קטן חלק רק זהו
לרשותך. השמדות אחרות ואפשרויות

דקל־־־ לסניפי־אוו* הכנס
!קצרה לנופש הדרך משם

הים חוףבהרים נופש
 שחיה, בריכת עם בצפת היחיד — האמנים קרית צפת, רימונים, 4*••**

סבירים. מחירים
 אישי. שרות וכשר. מעולה מטבח הגליל. מלונות פאר צפת, — רקפת
* *  מעולה. מטבח אורנים, חורשת מוצל, גן — צפת תל־אביב, *

 נוחים. ומחירים מסורתית משפחתית אווירה העיר, מרכז — צפת הרצליה, 4י-4
 בארץ, כמוה שאין באווירה ובילוי חופשה — החרמון נוה־אטיב, הנופש כפר

 המלך. כיד ובידור יין אוכל, ועוד. רכבל טיולים, סוסים, טניס, הצונן. בחרמון
 הם הכרמל על האביב חודשי — חיפה נוף, 4 ••¥■*4- — שולמית 4:44 *44

 ״שולמית״. במלון או ״נוף״ במלון אותם לבלות בואו ביותר. היפים
* *ן *  חורשות הכרמל במרומי — אורן בית קיבוץ אורן, בית הארחה בית *.

 מ.ע.מ. + ל״י 210.— במחיר יוני סוף עד שחיה. ובריכת טבעיות
 מסעדה, בריכה, בבירה, הגדול הפאר מלון — ירושלים דיפלומט, + 44 44 4̂44

וקפיטריה. בארים
 רדיו בטלפון, ומצוידים ממוזגים חדרים 288 — ירושלים שלום, + 44 4444

 אקסקלוסיבי. לילה ומועדון מספרה שחיה, בריכת מסג׳, סאונה, וטלוויזיה.
 230.— צמודים. שרותים עם חדרים — ירושלים תלפיות, גדרון, בית 4*44

 המסים. כל כולל לזוג ל״י 340.— פנסיון חצי בוקר; ארוחת כולל ל״י
 אידיאלי טניס, ומגרש מסעדה שחיה, בריכת — ירושלים הרי שורש, 4>44 *

רוגעת. כפרית אווירה רכב. ולבעלי למשפחות
 נהדרת, שחיה בריכת המלח, ים הרים, נוף צח, אוויר — ערד ערד, נוף + 44*

אוויר. מיזוג צמודים, שירותים
 חימום מטופחת. גינה בתוך חדרים 107 ובאר. בריכה — ערד מרגוע, + 44 44

וצח. יבש אוויר מרכזיים. וקירור

והדרום המלח עז א<לת,
4444 4 4  סבירים. מחירים ידידותית, אווירה הים, שפת על — אילת נפטון, 4

 לרמה בהתאם המחירים באילת, ביותר החדיש המלון — אילת קיסר, + 44 + 44
 מ.ע.מ.). כולל (לא ללילה לאדם ל״י 175מ־ החל ;ולשרות

 טניס, מגרשי צמוד, רחצה חוף שחיה, בריכת — אילת שבא, מלכת + 44 44 44
 יוני־יולי. בחודשים הנחה 10ס/ס מהכלל. יוצאות מארוחות תיהנו וסנק־באר. באר,
+  גריל, חלבית, מסעדה הנאה; שכולה חופשה — אילת הירח, בקעת + +
 .15.7 עד חינם ההורים בחדר ילדים צלילה, מועדון בריכות, שתי

 ים, חוף שחיה, בריכת ביולי: 5 עד מוזלים מחירים — אילת מוריה, + 4 + +
מרכזי. אוויר מיזוג באר, פיאנו

+ 4  באר. פיאנו שחיה, בריכת מרכזי, אוויר מיזוג — אילת שולמית, גני + 4
 במחיר פנסיון בחצי אירוח ימי 3 ״:990 ״אילת מבצע — אילת עציון, + + +

חגים). (להוציא מ.ע.מ. + לזוג ל״י 990
 צמוד וחוף מסעדה באר ממוזגים, ביתנים וחניון נופש כפר אילת, השמש מפרץ

ליום. לאדם ל״י 99
 ומסעדה, באר ממוזגים, חדרים צלילה. ומרכז נופש כפר — נביעות הנופש כפר
 לצלילה. ו״סאפארי״ קורסים מים, וסקי שיט מדבר, סיורי

4 4 4 4  כל המלח, ים לחוף ביותר המפואר המלון — המלח ים מוריה, 4
במלון. המרחצאות שרותי

 סרטים. שחיה, בריכת מרכזי, אוויר מיזוג — המלח ים שולמית, גני + + + 4
 המלח. ים שפת על זוהר... גלי של המפורסם השרות — סדום זוהר, גלי + 4 + 4
 ומשחקים, טניס מגרשי שחיה, בריכות 2 — באר־שבע מדבר, נאות 4 + + +

____ אקסקלוסיבית. ואווירה ביתי אוכל באר, פיאנו גריל, מסעדה,

44 44 4 4  בינלאומיים, מוניטין בעל נופש מלון הים, חוף — הרצליה השרון, 4
סבירים. מחירים ידידותית, אווירה

 מוניטין בעל הכנרת, שפת על נופש מלון — טבריה כנרת, גלי 4 + 4 + 4
סבירים. מחירים עולמיים,

 ממוזגים, חדרים נוף, טבריה: של הירוק האזור בלב — טבריה גינתון, + 4 + 4
מלא. לפנסיון ל״י 200 המחיר מעולה. שרות

 טניס. מגרשי פרטי, רחצה חוף הכנרת, לחוף — טבריה חמת, גני 4 + + +
מלא. פנסיון ליחיד ל״י 190מ־ החל

 אוויר. מיזוג מקסים, נוף לכנרת, פונים החדרים כל — טבריה גולן, + + + 4
140 פנסיון חצי מ.ע.מ., + ל״י 180 ליום המחיר — טבריה דפנה, + + +

מ.ע.מ. + ל״י
 ביתית. אווירה מעולה, מטבח אוויר, מיזוג טבריה, אסטוריה, + + +

4 + 4  באר, פיאנו ממוזגים, חדרים הים, שפת על — עכו התמרים, חוף 4-
מסור. שרות מעולה, מטבח

 לילה, מועדון מלא). (פנסיון ליום לזוג ל״י 550 — נהריה קרלטון, + 4 + 4
 טניס. מגרשי ברידג׳, מועדון טלוויזיה, חדר שיזוף, מרפסת בינלאומי, מטבח שחיה, בריכת

 חדרים נהריה, של ימה שפת על החדיש המלון — נהריה פלס־אתנה, 4 + + +
ביתית. אווירה מעולה, מטבח צמודים, שרותים עם ממוזגים

מעולה, מטבח לים, הפונות מרפסות ממוזגים, חדרים — נהריה פרנק,
 עד מיוחדים מחירים הגדולה. בהגרלה ערך יקרי ופרסים לפריז טיסה — ולקינוח

יוני. סוף
 כשר. מעולה, מטבח באר, גינה, ממוזגים, חדרים — נהרגה רהנבלט, + +

הנסיעות. משרדי באמצעות האוצר אשורי מתקבלים
 לנופשים עדן גן הבריכה, מול ,31 המייסדים רח׳ — נהריה לאופר, קרל 4 +

ממוזגים. בחדרים
 מחירים למשפחות, אידיאלי צפת. — נהריה — עכו בצומת עכו. — ארגמן מוטל
במיוחד. נוחים

 לים, פונים החדרים כל .18 המעפילים רח׳ — נתניה המלך, שלמה 444444
כשר. שחיה, בריכת אוויר, מיזוג

 באר, פיאנו אוויר, מיזוג שחיה, בריכת לים, חזית — נתניה גליל, 4 + * 4
שולחן. וטניס כדורעף מגרש

 אוויר, מיזוג לים, פונים החדרים כל .18 מכנס גד רח׳ — נתניה רזידנס, + + +
מסור. צוות ביתית, אווירה כשר,

 שימוש למשפחות, אידיאלי נופש מלון — הרצליה קלאב, קאונטרי + 4 + +
לאדם. ל״י 175מ־ החל המועדון. במיתקני חופשי
!עצמו בפני עולם — אשקלון הצרפתי, הנופש כפר  ומשגע משוגע חופש ! !

והבידור. הנופש במקור
4 4 4 מגרש סאונה, בריכה, מרכזי, אוויר מיזוג — אשקלון שולמית, גני 4

טניס.
 סאונה, אולימפית, בריכה מרכזי, אוויר מיזוג — אשקלון שאול, המלך 4 + 4 +

דשא. מרחבי
גיל״. בכל דבש ירח ״מבצע :נהריה

מלא. פנסיון ימים, 5ל־ ל״י 1560מ־ החל

£1333
:ארקיע״ חשבון על נופש ״יום

: הכוללת באילת, מוזלת נופש תוכנית
 לילית, הפלגה וחזרה, למלון התעופה משדה הסעה וחזור, !הלוך טיסה
כוכבים. 4 במלון לינה

 >45404/3 טל. ,22 הרצל רח־ - חיפה
 82277 טל. .126 הנשיא של־

 612567 טל. .113 אלנבי לח - אביב תל
 248306 טל. ).4 (ליינס ליזנגוף ככל

288665 טל. אתלים, ככל
 224624 טל. .8 שמאי לחי - ילושלים

 22947 טל*. ,4 הלצל לחי - נתניה
73308 טל. ,31 הלצל לחי ־ שבע באל

יוני סוף עד בתוקף המחירים כל 4

,28 גוללון ־ אביב תל
כיממה) שעות 24( 222042 טל.

 450359 טל. ,140 אבן־גבילול
 תל-אביב בסניפי

7טך 900מ- פתוח 0 בלציפות. 0

 731773 טל. ,56 ביאליק - למת־גן
02 - 228258 טל. ,23 ג־ולג־ המלך - ילושלים


