
 לאמריקה נוסע כשאתה
 אמריקה כמה שתבדוק כדאי

.דואה באמת אתה

 לר מאפשרת ניסע״ ״בוא
 אמריקה את לחיות אמריקה, את לראות
במחיר. כלול והכל אמריקה ולתפוס

 שתבדוק חשוב רב,לכן כסף עולה לחו״ל לעולם. אמריקה את גילה קולומבוס
 כוללים אנחנו בתמורה. מקבל אתה מה ישראלים לאלפי אמריקה את מגלים אנחנו

 גם המקובלות ל״הצעות״ בנוסף במחירים ערכנו מחקר, של שנים הקדשנו שנה. כל
 מרתקים: ליליים ובילויים סיורים מומחי- עם התיעצנו מוקדמים, סיורים
 בשיקגו. באגם ושיט לילי סיור • לך לגלות שנוכל כדי אמריקאים, תיירות

אנג׳לס. בלוס יפנית ערב ארוחת • אמריקה. את יותר טוב
 בה׳ )5ונ0ה״שאו״(״י הוליבוד״ ״הללויה • יכול אתה ענקית. ארץ היא אמריקה

וגאס. בלאס הידיעה את לראות ולא חודשים בה לטייל
 בצ׳ינה מפוארת סינית במסעדה ארוחה • חשוב במיוחד כאן באמת. המענינים הדברים
פרנציסקו. בסאן טאון הזמנים, ולוח המסלול של הקפדני התכנון

 בניו-יורק. סיטי״ ב״רדיו ״רביו״ תכנית * ובאיזה מתי לנסוע, איך לדעת במיוחד חשוב
שם קאנטרי״ ב״החיש מופלאה חויה • לבחור. דרך

 המתיישבים של החיים אורח את תכיר הברית ארצות את מקיף שלנו המסלול
הראשונים. ההולנדים אנו נקודה בכל יום־יומיים. סיורים וכולל
הפארקים. לאזור טיסה • תוכל שאתה מנת על זמן מספיק שוהים

 גרדן ובסיפרס בדיסניוורלד ביקור • בה. להציץ רק ולא אמריקה את להרגיש ממש
שבאורלנדו. את אוהבים שלנו המנוסים המדריכים

 לכספך. מלאה תמורה קוראים אנו ולזה הם ארה״ב. את ומכירים שלהם המקצוע
את ובקש שלך הנסיעות לסוכן פנה להסביר ומוכנים במקום נמצאים תמיד

 טוב להתרשם תוכל שלנו. הנסיעות חוברת שמתעוררת. בעיה כל ולפתור ולהדריך
 פשוט הזו המודעה שלנו. מהטיולים יותר אמריקה״ ל״תפוס מאפשרת ניסע״ ״בוא

 הטובים״ ״הדברים כל את מלהכיל קטנה של ברמה מעולים באמריקה-מלונות
 לארצות ניסע״ ״בוא בטיולי לכם שמחכים חדרים עם הערים, במרכזי ממוקמים הילטון,

 הברית. שרותים ורמת שחיה בריכות ממוזגים,
נסיעה אמריקאית. חיים לרמת כיאה גבוהה

 חוף״ אל מחוף מיוחדים,״ארה״ב צעירים טיולי השנה גם מארגנים אנו קודמות בשנים כמו
הרפתקאות. לשוחרי קמפינג -טיולי אמריקה״ ו״טרק
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