
פניני□
 צרפת.הולנד, שוויץ, איטליה,
אנגליה.
 מחודש החל יציאה: תאריכי

 שבועיים או שבוע כל מאי
2 יום. 5

שבוע״□
 ברצלונה, הצרפתית. הריביירה
הלואר.פרים,לונדון. ארמונות

,6.7,15.6 יציאה: תאריכי
( 17.8,10.8,3.8,27.7,20.7,

28.9 
15 •1.□

מדירה נופשות
 באוקיאנוס מדירה באי נופש

בליסבון. וסיורים האטלנטי,
,3.6,20.5 יציאה: תאריכי

; 12.8,5.8,22.7,8.7,1.7,17.6;
7.10,25.9,2.9,19.8 28.10 

ימים. 1ם

דומנםהםפדדית
אנגליה. פורטוגל. ספרד,

 ,11.6,7.5 יציאה: תאריכי
3.9,6.8,30.7,23.7,9.7,

/ 24.9
יום. 26

איבריה
וספרד* פורטוגל |

 מחודש החל יציאה: תאריכי
ץ,. שבועיים או שבוע כל מאי

 \ ו לאחר לחופשה אפשרות *
 האי או לונדון - ״איבריה״

 מדירה
יום. 15

מצרים
 קהיר,הפירמידות,לוקסור

 והמקדשים, הארמונות עיר
אםואן.אלבםנדריה.

 ,1.7,17.6 1יציאה תאריכי
16.9,26.8,12.8,29.7,15.7, 

30.9, 14.10
 הממשלות לאישור כפוף *

 בדבר. הנוגעות
יום. 15

הגדול המסע
 בורמה,תאילנד. נפאל, הודו,

לדבר. למשוגעים
,19.11,17.9 יציאה: תאריכי

, 10.3.80,21.1.80 
יום. 35

פולר מרקו בעקבות
 נפאל, הודו, הרחוק: המורח
 סינגפור, תאילנד, בורמה,

 יפן, טאיחאן הפיליפינים, א״
קונג. הונג

 ׳ ,22.10,24.9 יציאה: תאריכי
24.3.80,11.2.80,17.12 

יום. 32

אמריקה דרום
 ילה האש,ארגנטינה,צ ארץ

 אקואדור, פרו. בוליביה,
ברזיל. קולומביה.

 ,6.1.80,2.12 תאריכייציאה:
24.2.80,3.2.80, 16.3.80 

יום. 37

אחת אמריקה
לחוף. מחוף הברית ארצות
 ,3.7,12.6 יציאה: תאריכי

24.9,4.9,14.8,31.7,17.7 
יום: 25

שתיים אמריקה
 לנוף. מנוף הברית ארצות

ביותר. המקיף הטיול
,21.6,31.5,10.5 תאריכייציאה:

5.7, 12.7 26.7,19.7, 2.8, 
20.9,16.8,9.8 

יום. 3ם

הבלקן פניני
 רומניה, בולגריה. תורכיה.

!.11׳ יוגוסלביה,
,6.7,15.6 יציאה: תאריכי

20.7, 27.7, 3.8, 21.9 
2 יום. 6

ביזנט
ורומניה. תורכיה
 מחודש החל יציאה: תאריכי

 שבועיים או שבוע כל מאי
יום. 2ם

סקנדינביה פנורמה
 נורבגיה, שודיה, דנמרק,
אנגליה.
 ,23.7,9.7 יציאה: תאריכי

6.8
יום. 22

סקנדיתוד
 סקנדינביה מערב לדרום
לדבר. למשוגעים ולונדון.
 26.7 יציאה: תאריך

יום. 25

ש חצות שמ
 הקוטב חוג לאפלנד. אל מסע

ש מ ש שודיה. ו  חצות,דנמרק,
ונורבגיה. פינלנד
 7 יציאה: תאריכי

יום. 24
ו6.7

ע מה ו ב ר ק י ח מ ? ב ע ו ב ק ה
 לך מובטח עולם בתור
 בל״י קבוע מחיר

טיול על  כולו ה
ה כרטיס כולל ס טי !ה

 70■* תשלום תמורת זאת
 ביום הטיול מתעריף

ההרשמה.

אשראי תכנית

 עבורך יש לתורעולם
 תשלומים תכנית

 חודשים 6 עד
לחו״ל היציאה לאחר

 ישראליות בלירות התשלום
הצמדה. ללא

 נוסף ומידע מלאים פרטים
 תורעולם טיולי אודות

 לנוחותך, התשלומים ותכניות
 התכניות) מן באחת רק לבחור (ניתן

 הטיולים בחוברת תמצא
והמהודרת. הצבעונית

 הנסיעות, סוכני אצל אותה תקבל
03—53636 בטל. טלפונית הזמן או

*נגבו! ע□ תורעולם-טיולים


