
צעירים.
 למגדל אותך יקחו כול□ במסלול. גם

ם אייפל  אבל אנחנו) (גם ולקולוסיאו
 בטיול לכלול מאמץ הקדשנו אנחנו

 חמד פינות אותן גם לאירופה שלך
מעטי□ תיירים שרק

 צרפת גרמניה,שוויץ, ,לספרד,אנגליה,הולנד ימים 25
; 750 + ל״י 9,950 : מחיר

8356 1(348 8337 1(325 מסי טיול
24.8 10.8 27.7 13.7 אה צי י
17.9 3.9 20.8 .6.8 רה חז

צרפת אנגליה, נורבגיה, דנמרק, שוודיה, לספרד, ימים 22

5342 5331 ל ו ׳ טי ס מ

3 ־ .8 20.7 ה א צי י

24.8 10.8 ה ר ז ח

נלנד. 34—26 לגילאי מיועד ■י

 - ברוחך צעיר שאתה להיות יבול
טיולי בשביל טוב מספיק לא זה אבל

 של הצעירים
״בוא־ניסע״

 טיולי אומרים כשאנחנו
 מתכוונים אנחנו צעירים;
צעירים. לטיולי

 26 עד 20מ־ :גיל קבוצות שתי לנו יש
 יש שמיניות (ולשביעיות ,36 עד 26ומ-
 ■ ואנחנו מיוחדות), טיול תכניות לנו

 אחרי□ גילאים יסתננו שלא מקפידים
צעירים. לטיולי

 נסיעות למשרד אדם שנכנס ...וקורה
 של צעירים לטיול להצטרף ומבקש

 שהוא מתברר אבל ניסע״. ״בוא
 זה אבל מצטערים, אנחנו מדי. מבוגר

ק לא  הצעירים טיולי בשביל טוב מספי
 ניסע״. ״בוא של

 איכות שבניית מאמיני□ אנחנו
 הרכב על בהקפדה מתחילה חברתית

 לך להבטיח יכולים ואנחנו נכון, גילים
 בחברת לחו״ל תיסע לא שאצלנו
ילדים. או קשישים

 טיולי אומרים כשאנחנו
לטיולי מתכוונים אנו צעירים

$690 + ל"< 9,600 :26 מגיל ;$690 + ל״י 7;500 :26 גיל עד איטליה שוויץ, צרפת, הולנד; לאנגליה, ימים 24
3364 8362 8361* 8359 8357 8354* 8350 8345 8339* 8334 8328 8323* 8320 8317 מסי טיול
24.9 17.9 10.9 3.9 27.8 20.8 13.8 6.8 30.7 23.7 16.7 9.7 2.7 18.6 ה א צי י

17.10 10.10 3.10 26.9 19.9 12.9 5.9 29.8 22.8 15.8 8.8 1.8 25.7 11.7 חזרה

$ 690 + ל׳׳י 9;600 :26 מגיל $; 960 + ל״י 7,500 :26 גיל עד אנגליה הולנד, צרפת, שוויץ, לאיטליה, ימים 23
£365 £363 £360 £358* £355 £352 £347* £341 £336 £330* £324 £321 £319* £318 £316 £315 ל מסי טיו
25.9 18.9 4.9 28.8 21.8 14.8 7.8 31.7 24.7 17.7 10.7 3.7 26.6 19.6 5.6 29.5 אה צי י

17.10 10.10 26.9 '19.9 12.9 5.9 29.8 22.8 15.8 8.8 1.8 25.7 18.7 11.7 27.6 20.6 חזרה

 על חברים עם כשתפטפט זמן, לאחר
 נבדלים במה מיד תבחין אירופה,

 מכל ניסע״ ״בוא של הצעירים טיולי
הטיולים. שאר

 טיולי אומרים כשאנחנו
 מתכוונים אנחנו צעירים
צעירים. לטיולי
 ״בוא של המדריך למשל, המדריך,

 למרות רגיל, ילד כל כמו נולד ניסע״
 ממש נולד שהוא תחשבו שלפעמים
 בכמה (ומקשיב) מדבר הוא לטיולים.

 הדבר את בהן להגיד יודע (וגם שפות
 הנכון). בזמן הנכון לאיש הנכון

 שכר מקבל ניסע״ ״בוא של המדריך
 את עושה ואיננו עבודתו, עבור

 אל חינם. כרטיס תמורת ״ההדרכה״
תו להטריח תתביישו ה הוא — או הי י

דע כשתצטרכו קרוב תמיד תו(וי  לא או
צריך). כשלא להפריע

 טיולי אומרים כשאנחנו
— צעירים

 דברים: המון לעוד מתכוונים אנחנו
 נוח, בה□ שתרגיש מלון לבתי

 יום לאחר רגיעה לך ושיאפשרו
 משותפים בילויים לאירגון טיולים,
תך שיקח צמוד לאוטובוס בערבים,  או

 פינות לכל שקנית) הקש שולחן (ואת
ם אנחנו החמד,  לסיורים מתכווני

ם  להפליא, מתוכננים — מאולתרי
ם אנחנו  ניסע״. ל״בוא בקיצור מתכווני
 של צעירים טיולי 51 יוצאים השנה
 בטבלה לאירופה, ניסע״ ״בוא

ם רשומים פה המופיעה  הטיולי
 (בתנאי טיול לך בחר לך. המיועדים

צעיר). שאתה

עליהן. יודעי□
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