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יומא — מל-אביב — ו׳ יום
מל נפגש לרומא. מצא גן־גוריון התעופח מ

רומא — שגת
 יום של לסיור נצא במלון הבוקר ארוחת לאחר
רומא. של ועתיקותיה באתריה שלם
רומא — א׳ יזם
העיר. עם ההכרח להעמקת לרשותנו חופשי יום

גירנצח — רומא — ב׳ יום
 צפונה בדרכנו מרומא נפרד הבוקר ארוחת לאחר
לפירנצה נגיע הצהריים בשעות פירנצה. לעבר
פירנצה — ג׳ יום

בעיר. בוקר לסיור יציאה הבוקר ארוחת לאחר
ונציה — פירנצה — ד״ יום

ונציה. לעבר ניסע הבוקר ארוחת לאחר
אוסטריה — ונציה — ח׳ יום

באוסטריה. לאינסברוק ונגיע מונציה נצא בוקר עם
ציריך — שוייץ — אוסטריה — ו׳ יום

שוייץ. לעבר נצא הבוקר ארוחת לאחר

אינטרלקן לוצרן — ציריך — שבת
 לעבר באוטובוס יציאה במלון בוקר ארוחת לאחר
הבינלאומית. העסקים בעיר קצר לביקור ציריך.

ג׳נבה — אינטרלקן — א׳ יום
 נסייר שוייץ, של בירתה לברן, מאינטרלקן נצא
לג׳נבה. ומשם ללוזאן ונמשיך נעיר
פריז — ג׳נבח — ב׳ יזם

לפריז. ויוצאים משויצריה, נפרדים
צדי? — ג׳ יום
אחח״צ, לסיור לפריז נחזור בורסאי. בוקר סיור
פריז — ,ד יום
לרשותט. חופשי יום
שרי? —ה׳ .יום
בפריז. חופשי אחרון יום

סו׳ למדיו —יריי —•ו
 אנגליה לבירת בטיסה ונצא מפריז הבוקר נפרד

 נחיה — ובערב אחח״צ, של סיור לונדון. —
ברובע הקבוצה מלווה עם רגלי לסיור חופשיים

הסוהו. — לונדון של והבילויים השעשועים
למדין — •בוז

 במוזיאונים לביקור לרשותנו מלא חופשי יום
המפורסמים.

ויודייר — למדון — אי יום
בעיר. המודרך הסיור המשך הבוקר ארוחת לאחר

לונדון — ב׳ יום
ת להשלים תוכל בלונדון. חופשי יום ה כל א

עיניך. כראות ביקורים
לונדון — ג׳ יום
 מלמה בהמלצות לחעזר תוכל נוסף. חופשי יום

היום. לתכנון הקבוצה
לונדון — ד׳ יום
 בטיול זח יום לנצל כדאי בלונדון. חופשי יום

 או המפורסם, החיות בגן לבקר בהייד־פארק.או
קיו־קרדנס. הנפלאים הבוטניים במים
אמסטרדם — לונדון — ח׳ יום

נצא לאמסטרדם. וטיסה התעופה לנמל העברה

 הקבוצה מלווה עם רגלי לסיור
העיר. להכרת

א,ו יום ״ ת ם/ ד ר ט ס מ א /
 אותנו יעביר הבוקר ארוחת אחרי

 ואחרי התעופה לנמל האוטובוס
________בישראל. ננחת שעות 5

תאריך תאיץ• פס׳
 החזרה היציאה הקפוצה

704—104 *4.7.7 *257.7
707 *7.7.7 *28.7.7
721—X11.8.7* 21.7.7* .מ 
728—104 *28.7.7 18.8.78 
801—104 •1.8.7 *22.8.7
804—104 4.8.78 *25.8.7
808—104 *8.8.7 29.8.78

בפרוספקט. מחייבים מלאי□ פרטים

וי-'

 הנבחר הסרט צופי
השנה של

 הצעירים בטיולי לחו״ל נוסעים
 ־ השנה של הנבחרים

איסתא מורס אופיר
 לאירופה לצעירים טיסה כרטיס יוגרל הסרט צופי בין

תל־אביב. 3378 לוז.ד. הקולנוע כרטיס את שלח

טורס-איסתא אופיר של
ו7ר צרפת, אוסטריה,שוויץ, איטליה,

£7*3 ב- הטיסות .אנגליה הולנד, בבלגיה, בקור ד/ י

ממשי רווח

2500
הצעירים בטיולי

איסתא טורס אופיר

בלונדון מסתיים היטב מתוכנו טיול

/!>־
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רומא — תל־אביג — א׳ יום

לרופא. ישירה בטיסח יוצאים
רומא — ׳1 יום

 שלם יום של סיור — הבוקר ארוחת לאחר
העיר* של חמפורססים באתריה

רומא — ג׳ יום
 להמשך חופשי יים — הבוקר ארוחת לאחר

 חסיסטינית ובקפלח חואתיקן בקרית הסיורים.
ועוד*.

פירנצה — רומא — ,ד יום
 לאחר פימצח. לכוון גצא הבוקר ארוחת לאחר

היכרות. לסיור נצא לפירנצה ההגעה
פירנצה — ,ח יום

מדריך. בליווי בעיר בוקר סיור
ומניח — פירנצה — ,ו יום

סרגרח) — ר (מסס
 ונציה. לכיוון — צפתה נצא הבוקר ארוחת לאחר

מקומי. מדריך בליתי בונציה סיור — אחה״צ

ת ג איגלס—אינסברוק — ומגיח — •
 אינסברוק אל באוטובוס נצא הבוקר ארוחת לאחר

 נצא באינסברוק, קצר סיור לאחר באוסטריה.
 ערב, ארוחת נאכל בו המלון בית אל לאיגלס
לליגה. משאר

גרולדסוויל — ציריך — איגלס — ,א יום
 ארוחת אחרי האוסטריים, האלפים את נעזוב

 לשפהאוזן. מקסים הררי בגוף ונמשיך הבוקר,
 (או בגרולדסויל המלון לבית ציריך לכיוון נמשיך

ולמה. ערב לארוחת העיר, בקרבת אוסטר),

•ויצריה צם חיגרות — ,ב יום
 באוטובוס קצר לסיור נצא הבוקר ארוחת לאחר

 נמשיך ללוצרן. האגם לאורך ונמשיך בציריך,
ערג וארוחת למלון העברה באזל. אל בדרכנו

פרי? — נאזל — ג׳ יום
 פריז. לעבר הבוקר ארוחת אחרי מוקדמת יציאה

בעיר. ראשוני לסיור הקבוצה מלווה עם נצא

פריז — ד׳ יום
מי מדריך עם יציאה הבוקר ארוחת לאחר  מקו

שלם. יום של לסיור באוטובוס
- ה׳ יום פריז ־
בפריז. חופשי יום
אמססרדם — פריז — ו׳ יום

 עבר אל מוקדמת בשעה נצא הבוקר ארוחת לאחר
לאמסטרדם. — הצפון
ת ב אמסטרדם — •

 מקומי. מדריך בלווית בעיר לסיור מוקדש הבוקר
 הדיינים כפרי בשני לביקור נצא הצהריים אחר

וולנדס• מרקן — הציוריים
וליסינגן — אמסטרדם — א׳ יום
 הולנד, בירת לעבר ונצא מאמסטרדם בבוקר נפרד
 ולדלפט. לממראדם נמשיך קצר, לביקור האג,

 בעולם. הגדולה הנמל עיר — לרוטרדם ומשם
אשר לוליסינגן נמשיך ברוטרדם סיור אחרי

 לספינת נעלה שם ההולנדי, הים ייבוש באסור
לאנגליה. שתביאנו מעבורת

למדון — ס1*•ר — נ׳ יום
ללונדון. להעברת אוטובוס לנו ימתין בשיתס

לונדון — ,ג יום
 בלווית באוטובוס יציאה הבוקר ארוחת לאחר
.בעיר. שלם יום של לסיור מקומי מדריך

סד׳ לונדון —יו
לסיורים. להקדישו נוכל ללונדון. חופשי יום

לונדון — ,ח יום
 להמשיך תוכל לרצונך בהתאם בלונדון. חופשי יום

והססגונית. העצומה העיר את ״לחרוש״
לונדון — ו׳ יום
 ״האחרונה״ ההזדמנות זוהי בלונדון• חופשי יום

נוסף. משחו ולקנות לקלוט לראות, להספיק שלך
ת תל-אביב — לונדון — •ב
ללונדון. שלום — במלון הבוקר ארוחת לאחר

החזרה תאריך היציאה תאריך הקפיצה סם׳
22.7.78 2.7.78 ¥—702
29.7.78 9.7.78 ¥—709
5.8.78 16.7.78 ¥—716

12.8.78 23.7.78 ¥—723
19.8.78 30.7.78 ¥—730
22.8.78 2.8.78 ¥—802
24.8.78 4.8.78 ¥—804
26.8.78 6.8.78 ¥-806
2.9.78 13.8.78 ¥—813
9.9.78 20.8.78 ¥—820

16.9.78 27.8.78 ¥-827
23.9.78 3.9.78 ¥—903

21.10.78 1.10.78 ¥—1001
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רומא — תליאביב — ב׳ יום

 ויוצאים בו־גוריון על־שם התעופה בנמל נפגשים
לרומא. ישירה בטיסה

רומא — ג׳ יום
תיירות. באתרי נבקר ברומא, הכרות סיור

רוסא — יוסד׳
הקבוצות מלווה עם ביקורים המשך חופשי. יום
קפרי — נאפולי — רומא — ח׳ יום

 נצא נאפולי. לכיוון ויוצאים מרומא נפרדים
 קפרי. השכן לאי מנאפולי בספינה
סו׳ *יווונח —!אפילי —•ו
פירנצה. בואכה צפורה נוסעים

ת פירנצח — •ב
תיי באתרי נבקר באוטובוס. בעיר, היכרות סיור
בביקורים להמשיך נוכל — אחה״צ מרכזיים. רות

פירנצה — א׳ יום
באתרים. ביקורים המשך — חופשי יום

ונציוז — פירנצה — נד יום
מדגרת) — (ססטר
 נאכל הצהרים, בשעות טיע אליח לונציה, נוסעים
בעיר. בסיור מיד ממשיך במלון צחריים ארוחת

— ג׳ יום
אינסברוק — חאלפיס חר• — ונפיח
ל באוטיבוס בנסיעה ויוצאים מאיטליה' נפרדים

 בעיר נסייר לאינסברוק. נגיע אוסטריה. כיוון
ולינה. ערב לארוחת נופש לעיירת ממשיך

 נרולדסוויל — חריין מפלי — ד יום
(ציריו)

עה ממשיכים  האלפים בהרי לסנט־אנטון מסי
השויצ־ באלפים — ווינטרטור לסנט־גאלן 6ומש

 לגרולדסוויל נמשיך ומשם לשפהאוזן נגיע ריים.
ולינה. ערב לארוחת אוסטר) (או

— ת׳ יום
באזל — לוצרן — ציריך — גרולדסוויל

ל בנסיעה נמשיך בציריך. קצר בוקר לסיור נצא
ערג לארוחת לבאזל נגיע ללוצרן. האגם אורך
פריז — באזל — ו׳ יום
 נגיע פריז. בואכה צרפת נופי דרך נסיעה יום

 לסיור. לצאת נוכל כך ואחר הערב בשעות לפריז
ת פריז — •ב
העיר. עם להיכרות שלם יום של לסיור נצא
פריז — א׳ יום
ת במסעדה ערב ארוחת נאכל חופשי. יום מי מקו
אמסטרדם — בריסל — פריז — ב׳ יום

ע אליה לאמסטרדם. באוטובוס נסיעה  לאחר מי
ואנטוורפן. בבריסל ביקור

ר ס ו אמסטרדם —י
נמ הצהריים אחר באוטובוס. בעיר בוקר סיור
ו־וולנדס. מארקן הדייגים כפרי אל בסיור שיך
 — האג — אמסטרדם — ד׳ יום

וליסינגן — רזסרדאם
 משם קצר. לביקור להאג מאמסטרדם יוצאים
 לביקור. המיניאטורית, העיר למאדורדאם נמשיך
 הנמל עיר לרוטרדאם ונגיע דלפט בעיר נעבור

 לנמר נגיע ערר לעת בעיר. נסייר — הגדולה
לאנגליה. הלילה במשך נפליג משם וליסינגן

לונדון — •יר<ס — ח׳ יום
רגלי. לסיור נצא למדון. אל באנגלית שימס מנמל
לונדזן — ו׳ יום

בעיר. לסיור מוקדש חיום
ת ב לונדון —•

וקניית, לביקורים להקדישו נוכל — חופשי יום

לונדון — א׳ יום
 מלוו עם לונדון במגדל נבקר — חופשי יום

 *הלוג בתצוגת במקום לבקר נוכל הקבוצה.
ועוד. הכתר
לונדון — ב׳ יום
תאחח הרגע של קניות הטיול. של האחרון עמו
אניג — ליוויו — ׳1 יום תל־

סה שעות 5 רק בבית. כבר ואנו טי

 החזרז תא,*יד היציאה תאריך יקביצרל סס׳
1.8.78 10.7.78 ז׳—710

17.7.78
24.7.78
31.7.78
2.8.78

5 6 4 * לי+(8 £ 2 ! י באירופה). השהות 1■ 1 הארכת (אפשרות ■א 2 26*נ צעירים 2 יוו 36.

 ז—717
 ז׳—724
 יד—731
 ז־—802
7.8.78 ז׳—807
ז׳814 - 14.8.78

8.8.78
15.8.78
22.8.78
24.8.78
29.8.78
5.9.78

 ל״י 16 =־ $ 1 :׳ 36־26 ל״י. 16.50 - $ 1 שער •
 הטיולים מארגני של נוחות שער לפי (מחושב
החוברת). פרסום לתאריך


