
\חי1הב לטיול חהוחוח מספר וותר!

ופורטוגל לספרד
דדי־מיודקה ופלמה

ם •מים 19ב־ עי שג מ

,ל" 15:650 ל המחיר 15.8.78 חזרה: 28.7.78 יציאה:
שרותים + זוגיים בחדרים איכסון ושוב, חלוד טיסה בולל:

הטיול, תקופת בכל פנסיון וחצי אדר מיזוג צמודים,

□לתורם: של שגרתי בלתי טיול מסלול 4€
 פלמה־דה־ ,ולנסיה מלגה, קורדובה, סביליה, גרנדה, טולדו, מדריד,

וסביבתה. ליסבון מיורקה,
מיורקה. דה לפלמה מולנסיה זוגיים בתאים באניה הפלגה

• תיירים באוטובוס הטיולים מוזג ישראלי. מלווה מ

לדולר ל״י 17.50 ש,ל מחיר *לפי

תו: פלתורס סניפי שרו  ל
תל-אביב

50851 טל. ,28 העם אחד
221228 טל. ,49 בן־יהודה

246852 טל. העצמאות, גן הילטון, מלון
ירושלים

254518 טל. ,2 המלהה שלומציון־
554097 טל. הילטון, מלון
224622 טל. ,47 ,ג׳ורג המלר ■פלדה״, מלון
חיפה
 ,82 העצמאות דרר

חדרה
 ,66 סמואל הרברט סמטת

 רחובות
 ,167 הרצל

 נתגיה
5דיזנגון! 3, 
הרצליה

הים, תוף השרון, מלוז

 660981 טל.

 22927 טל.

 51080 טל.

 22724 טל.

958777 טל.

 פלתורס
 מארגנת־

!נהנה אתה
פלתווס

!1פכתווי
ח ״ ע ב י ס י ׳ ׳ /

שמות״תת !סי
חפסמרמ<6■לדשוזזז

קבוצתי לטיול מקומות מספד וותרו

ורודוס ליוון
- ם ימים 14ב עי שג מ

 12.7.78 יציאה:
 9.8.78 יציאה:
20.9.78 יציאה:

 25.7.78 חזרה:
 22.8.78 חזרה:
3.10.78 חזרה:

9 המחיר: ,1 0 ל 0

ם! בחדריה איבסון ושוב, חלוד טיסה כולל:  מעולים, מלון בבתי צמודים שרותים זוגיי
ארוחות. 2 בולל ברודוס, בלבד. בוקר ארוחת כולל באתונה,

הטיול: מסלול *
 הפרפרים עמק לינדום, רודוס... ארגולים, דלפי, לקפטוניוו, סיורים

לא ם שייט  סימי, לאי שלם או
מוזג• תיירים באוטובוס הטיולים ישראלי, מלווה מ

ימי□ 8 לרודוס
במחיר

*5 ,2 2 ליי■ 5
13.7.78 חזרה: 6.7.78 יציאה:
10.8.78 חזרה: 3.8.78 יציאה:
17.8.78 חזרה: 10.8.78 יציאה:
19.9.78 חזרה: 12.9 יציאה:

 איהסון ושוב, הלוך טיסה כולל:
 ראשונה, מדרגה מלון בבית לילות 7

 צמודים, זוגייס+שרותים בחדרים
 סיורים 3 התקופה, לכל פנסיון חצי

 סימי לאי שייט תיירים, באוטובוס
צהרים. ארוחת כולל

לדולר ל״י 17.50 של מחיר *לפי

פלתורם
מארגנת.-

-*־*.ס

פלתורס
פכתות^״.

4״ווו4(14ו<4׳<03

קמצתי לטיול מקומות מספר וותר!

לאדה״ב
2ב־ מהנים ימים 3

 6.7.78 יציאה:
3.8.78 יציאה:

 28.7.78 חזרה:
 25.8.78 חזרה:

15.9.78 חזרה: 24.8.78 יציאה:
יום) 45 עד בארה״ב שהייה (אפשרות

מעולים. מלון בבתי צמודים שרותים + זוגיים בחדרים איכסון ושוב, הלור טיסה כולל:

 ליי 35,800 א־: תמית מחיר
ל״׳ 37,900כ':* סחיוחמית

הטיול: מסלול 41
ן, ניריורק, ״׳. תכזיח טו ג שינ  מונטריי, םן-םרגםיםקו, שיקגו, בופלו, וו

יורק גיו אורליאנם, ניו לאם־וגאם, הגדול, הקניון לום־אגג׳לם, י *
ג׳יקטון, פארק, ילוטטון שיקגו, בופלו, וושינגטון, ניריורק, ל: תכלת

פרגסיסקו, סן הגדול, הקניון וגאם, לאם טיטי, לייק סולט
יורק. ניו מיאמי, אורליאנם, ניו אגג׳לס, לום

ישראלי. מלווה ממוזג• תיירים באוטובוס הטיולים
לשרותר: פלתורס סניפי

 50851 טל.

 221,426 טל.

246852 טל.

 254518 טל.

554097 טל.

לדולר ל״י 17.50 של מחיר לפי *

 תל-אביב
 ,28 העם אחד

,49 בך־יהודה
 העצמאות, גן הילטון, מלון

ורושלים
 ,2 המלכד, שלומציון

 הילטון, מלון
 224622 טל. .47 גיורג׳ המלך ״פלדה* מלון
חיפה
 ,82 העצמאות דרר

חדרה
 ,66 סמואל הרברט סמטת

 רחובות
 ,167 הרצל

תמה  נ
 ,55 דיזנגוף
הרצליה

הים, חור השרון, מלון

 640981 טל.

 22927 טל.

 51080 טל.

 22724 טל.

958777 טל.

 פלתורס
 ־ מארגנת

!נהנה אתה
וס1ת7פ

׳-.74פכתות
11

ו נ ״ ע ג י י ס י ׳ ״ ;

ת ת״וו מו ש סי ;
ע• פרסום ילב־שוזדד ר מ

קבוצת׳ לטיול מקומות מספר וותרו

ואנגליה לסקנדינביה
- 2ב ם ימים 0 מהני

 14.7.78 יציאה:
11.8,78 יציאה:

 2.8.78 חזרה:
30.8.78 חזרה:

*
2 המחיר: 4 ,9 5 'ייןל 0

 צמודים שרותיט + זוגיים בחדרים איכסון ושוב, הלוך טיסה כולל:
 לפיורדים הסיור בתקופת בוקר. ארוחת כולל מעולים, מלון בבתי

ימים). 6( פנסיה חצי

הטיול: מסלול 4>
קופנהגן. לונדון, ,ברגן בפיורדים, ימים 6 סיור אוסלו, שטוקהולם,

ם• באוטובוס הטיולים רי ישראלי. מלווה תיי

לדולר ל״י 17.50 של מחיר *'לפי

:לשרותו־ מלתורט סניפי
■אביב תל

50851 טל. ,28 העם אחד
:21224 טל. ,49 בן־יהודה

!44832 טל. העצמאות, גן הילטון, מלון.
ירושלים

!34518 טל. ׳,2 המלבה שלומציוז
:34097 טל. הילטון, מלון

124422 טל. ,47 גיורג׳ המלר ״פלדה/ מלון
חיפה
 ,82 העצמאות דרר

חדרה
 ,44 סמואל הרברט סמטת

 רחובות
 ,147 הרצל

 נתניה
 ,33׳ דיזנגון)
הרצליה

הים, חור השרון, מליו

 144981 טל.

 22927• טל,

 3ו0.8ס טל.
 22724 טל.

<38777 טל.

 פלתורס
 מארגנת-

נהנה! אתה
פלתורס

■1פכת ר
־.;■■גיב״ד*1111—41141141-01


