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 ברמה- הסקי אחר את ושיפתו חידשזו האחרונה השנה במשך
האחרונים, הטכניקה פלץןי ץות והתקנו הבאנו בינלאומית.

־ בסולם המתקדמים והעזרים והציוד ביותר הטוב האדם לח
מון. ב!*!! ר ח ל

 ולגולשים למבקרים מצפה רבתי הפתעה
 תרמו עולמיים מומחים הסקי. באתר

 ופיתוח לשיפור ובמעשה בייעוץ מנסיונם
 אטי״ב גוה הנופש בפר וחברי האתר
 וסקי. בידור נופש, לפנינת אותו הפפו

 הצוות בעולם. החדישים הם המתקנים
ה אפשרויות ומיומן. מנוסה המקצועי

 היום שעות בבל — באתר והבילוי שעשוע
 בבל מבקר לבל ונועדו ביותר מגוונות —
 למבקרים. האתר פתוח זה בשלב גיל.
 הודעה תבוא הסקי עונת פתיחת על

 שעות לאתר גם טוב דבר לבל במו במועד.
יום מדי נפתח האתר משלו: תפעול

אחה״צ. 4.30ב״ ונסגר בבוקר 8.30ב״

 מורדות על נמצא הסקי אתר
 מטר. 2080 עד 1605 בגובה החרמון
 לעננים מעל האתר נמצא הימים במרבית

 האויר חורפית. שמש ושטופי בהירים הם אלה וימים
 התיבון הים את ממנו לראות שניתן בך בל ונקי טהור באיזור

 השלג של הממוצע הגובה שבה זאת, אלוהים בחלקת בנרת. ים ואת
 והטבע אופטימלית אקולוגית איכות נשמרת ממטר, למעלה בחורף,

וראשוניותו. הדרו בכל נשמר

אטי״ב נוה הנופש כפר
 השנה עונות בבל פועל

 נופש אטרקציית ומהווה
 מן יוצאת ברמה ובידור
ה השובבה האוירה הכלל.

 אופפת הנופש לכפר מיוחדת
 אותך ומלווה בואך עם אותך

 האירוח במקום. שהותך בבל
 במינו, מיוחד מלון מקיף

 עם מסעדה — אוכל חדר
 תעסוקות המעדנים, מיטב

 ביד ובידור בילוי ספורט,
 ״גזעי׳/ דיסקוטק המלך,

 מועדונים, קברט, משחקי
 מסביב סקי״ ״אפרה פעילות

 רעוד בעצים, מוסקת לאח
 לך מוצעות בחורף ועוד.

 מיוחדות חבילה״ ״עסקות
 נופש מקסימום הכוללות

מחיר. במינימום ופעילויות

:דסקי הספר בית
 ועד ממתחילים הרמות, לבל מקצועיים סקי מדריכי הספר בבית

 מאד. מתון שיפוע בעל מיוחד משטח הוקצה הספר לבית מתקדמים.
 בהתאם בשלבים הוא הלימוד מיוחדת. סקי מעלית הספר בבית
 איש). 10 (עד בקבוצות הם השיעורים ההתקדמות. לקצב

:הספר בבית חידושים שני השנה
 הסקי ספורט לילדים. סקי לשעורי מיוחדת לב תשומת הוקדשה *

 הסקי ספורט. ומומחי פדאגוגים רופאים, ע״י לילדים מומלץ
 בושר פיתוח נבונה, יציבה עצמי, בטחון גמישות, לילד מקנה

 לילדים. מיוחדים סקי וציוד מדריכים בביה״ס נבונה. ונשימה
לילדכם. נשכחת בלתי חוויה סקי לימוד

 בשיטה גלישה ללימוד למתקדמים מיוחד קורס יפתח השנה *
0 1107*0 חופשית 0 0 8X111.(

 ומסלולי מתקנים
:באתר סקי

 בארץ הארוך הרכבל *
 שיא עד מ׳) 1200(

גובה מ׳ 2080 החרמון
 נוסף מיוחד רכבל *

בלבד לגולשים
סקי מעליות *

ומהו מבוקרים גלישה מסלולי +
 שלג חתול ע״י יום מדי דקים

 המסלולים ז\[$).0־¥ג0.^7(
 ק״מ 2.5 עד מ׳ 500 באורך הם

 של השונות לרמות ומותאמים
הגולשים.

 להשגחה נתונים המסלולים כל *
 ומסומנים מבוקרים והם קפדנית

פטרול. סקי על־ידי היום במשך

ומזחלות ציוד השכרת
 לרשותך עומד מעולה סקי ציוד *

סקי מגלשי זוגות 1000 באתר:
7  01X110 

7 0 0 £ . 311*011*05)
 )0̂.0£181£11(* סקי נעלי

).7X70^110 סקי מקלות
של והתאמה ביוון תיקון, שרות *

חדיש. מיבשור עם סקי ציוד
שלג. לשעשועי מזחלות *

:באתר לשרותן
מאורגנים הסעה סדרי *
ידים רחבי חניה מגרשי *
 סקי ציוד השכרת *

ומזחלות
לסקי ספר בית *
 מזנונים *
פיקניק שולחנות ¥

 החרמון בפסגת
)שיזוף ! ! ! )

 החרמון בפסגת
 מלתחות ¥
 מודיעין ¥
מרפאה שרותי ¥
 סקי, לציוד חנות י¥

מתאים ולבוש אביזרים

לשבור ניתן ¥
במקום סקי ציוד

ב; נוה הנופש בכפר חדרים להזמין ניתן טי א
ולחרמון לכפר ומודרכים מאורגנים טיולים וכן בחרמון וטסי בילוי כולל

@ ט•!/׳ ב• ישירות , ^  03־221372;220819,טל. 142 הירקון ,רח אביב; תל ר!׳
067־20330; 20550טל.,10 רח'הירדן טבריה: 02־221624,טל.28 דוד המלך רח ירושלים:

067-41185;41669; 41744 טל. :בחרמון אטיב נוה הנופש ובכפר

מהדמיון!] יפה המציאות - בחרמון וסקי [נופש


