
] ולחיות להנות,לראות בוא
 אירופה את

ליו□. ל"■ 720ב־
ליום. ל"׳ 900-11 בפחות ארה״ב ואת

אירופה יום 30 אירופה יום 42
איטליה, אוסטריה, גרמניה, שוויץ, הולנד, גרמניה, אוסטריה, איטליה, ספרד, צרפת,
לונדון. צרפת, הצרפתית, הריביירה הצרפתית. הריביירה לונדון, הולנד,

אירופה יום 26
לונדון ספרד, פורטוגל, צרפת,

 28-40,20-35,20-26,17-18,15 16 לגילאים: מיוחדות קבוצות
שלמות למשפחות מיוחדים טיולים וגם

בארה״ב יום 47
 ומעלה 17 מגיל לקבוצות

 למשפחות מיוחד טיול 15.7ב־
17—25 לגילאי 22.7ב~ נוסף טיול

ונידיורק) לונדון (להוציא יום מדי ארוחות 2 בולל המחיר .•
במחיר כלולים האתרים לכל הכניסה דמי # מלא ביטוח כוללים הטיולים כל •
ל״י 21 — דולר 1 שער לפי • וטיול טיול לכל קבוצתי מלווה •

נמל ומם טיסה כולל המחיר *

 .טורם״ ״קמפינג של הטיולים חוברות את דרוש
הנסיעות. במשרדי ולארצות־הברית לאירופה

.152/1 מס׳ ממשלתי רשיון
 *רק0*ננ0קח4
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בע׳ימ
 בארץ הראשון ביח״ר

וסולמות אלומיניום לרהיטי

כסא
 מתקפל אלומיניום,

 ולבריכה לים

 מלון לבתי

הארחה ובתי

תי נ דזו*נ דז כו *י

 335935 טל׳ ,31 המסגר רה׳ תל־אכיב,

522459 טל׳ ,34 הציונות שד׳ חיפה,

 צעירים ערבי
 5 במועדון

חדשה לתרבות
תל־אביב, ,5 הס דחי

297263 סלי

22.5 — שלישי יום
צ׳פלין צ׳רלי של פירטו יוקרן

הגדול״ ״הדיקטטור
29.5 — שלישי יום

 הסוחר בבתי הגעשה ״עד
בישראל״

 כהן מני :לשעבר האסירים
ליבנה רמי

 בערב. 9.00 בשעה מתחילות התוכניות
בערב. 8.30 משעה פתוח המועדון

1<1#<****♦♦*♦**♦*
ו סי ^ רז רי׳ יי טי ־ ה או בט10ב

ומוד הרולד
פי  :תייוערון יוד *ו

סיי -ר.*רץ ״ לץ הגדי! נוי

• * * • * • • • י • * • • * * • *

 ת״א נחמני 22.5 ג׳ יום
 ת״א נחמני 23.5 ,ד יום

101 דיזנגוף ,247373 ,,לאן״ כרפי׳

 חיפה תיאטרון 27.5 א׳ יום
 חיפה תיאטרון 28.5 ב׳ יום

 ״בית־ארלוזורוב״ ת״א 9.6 מוצ״ש
 באר־שבע 14.6 ה׳ יום

באר־שבע 16.6 מוצ״ש

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערבת במחירי

ס
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 תל־אביב 110 גבירול אבן

אנטוקולסקי) (פינת
227118 ,227117 טלפון


