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 לך נותן־ קופל
 טובות סיבות □ו

מוצלח לטיול
ש  —י מעלתעלתלמאנ

בטיסה
 לך חוסך ״קופל״ של טיול

 — במעבורת טלטולים
 התעלה את חוצה אתה

בטיסה.

מלאה קיבה על טיולים
 של מאורגן טיול בכל

 שתי מקבל אתה ״קופל״,
 ארוחת־ — ליום ארוחות

חמה. וארוחה בוקר

 את לך מציע ״קופל״
 של ביותר הגדול המיגוון
טיולים

 ארבעה־עשר יש ל״קופל׳׳
 מאורגנים טיולים מסלולי

 לדרום־ לארה״ב, לאירופה,
ולמזרח־הרחוק. אמריקה

 במרכזי מעולים בתי־מלון
הערים
 ״קופל״, עם מטייל כשאתה

 במרכז בבית־מלון גר אתה
 דרכים בפונדק ולא העיר,

 ״קופל״ עם מחוץ־לעיר.
 במרכז נמצא אתה

 מבזבז ואינך ה״ענינים״,
 במוניות ונסיעות יקר זמן
העירה. חשבונך) (על

מוצלח טיול לך מבטיח ליפשיץ יוסקה
 להדריך הספיק כבר יוסקה

 קבוצות ל־ססו מעל
ובמזרח־ בארה״ב באירופה,

 לו קוראים הרחוק(כולם
 שומר והוא יוסקה״ ״אבא
 הוא יוסקה קשר). על איתם

מורשה תיירות מדריך

חינם! — ביטוח
 לטיול יוצא שאתה לפני

 לבטח ב״קופל״ דואגים
 מישורים: בשני אותך
 וביטוח בריאות ביטוח

חינם! — חפצים

 היפים המקומות את המכיר
 את מביר שאתה כמו בעולם

תל־אביב.
 מתוך אחד רק הוא יוסקה
 של המדריכים צוות

 מדריכים עם ״קופל״.
 שלך הטיול — כאלה

להצליח. מוכרח
 חבריך ואת המדריך את

הטיול לפני תביר לטיול
 כוס־ על קבוצתי במפגש

 ממלונות באחד קפה
 זה במפגש בת״א. היוקרה

 והצעות הנחיות גם תקבל
 במשך מתאימה לתלבושת

 הגיוני, למטען הטיול,
 לקנות כדאי ומה היכן

וכדומה. בחו״ל

 שמאפשר ב$*רץ היחידי
 מחיר כל הבטחת לך

ישראליות בלירות הטיול
 תמורת טיסה) מחיר (כולל

 ממחיר 1/3 של תשלום
 לרמי הטיול(בנוסף

הרשמה).

בתשלומים טיול
 ממך לקבל מוכנים ב״קופל״

 10ב־ הטיול ממחיר /ו3
 ריבית ללא תשלומים
 בשובך הראשון (התשלום
מהטיול).

למבוניתך שמור מקום
 אל לחו״ל, נוסע כשאתה
 שלך. המכונית את תפקיר
 שלך הטיול במשך
 מאפשר ״קופל״ — בחו״ל

 מכוניתך את להחנות לך
 רכב בחניון סימלי) (במחיר

תת־קרקעיבת״א.

 את לך להציע יכול מיעוד
 לך שמציעה היתרונות

 הגדולה התיירות חברת
<4בישראל?
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