
גיוס לפו• צ׳ופר
 עושים לא והשמיניסטים השביעיסטים רוב השנה

 על לדגור שמתחילים לפני אחד. לאף חשבון
 לוקחים בג׳בלאות, המדים עם שרצים ולפני הבגרות,
 הצמדה וללא ריבית ללא אופירטורס של ת׳הלואה
 באירופה. כיופים למסע ויוצאים

 המשגעים המקומות כל את לעבור מספיקים יום 23ב־
 ואנגליה הולנד צרפת, שוויץ, אוסטריה, באיטליה,
 בבלגיה. גם ומבקרים
 $. 1245 + שקל 2200 1 המחיר
שיגעון. בקיצור

בשבועות חינם ילדים
 חג (בחופשת 26.5.80ל־ 20.5.80ה־ שבין בתקופה

 מארגנת: שאופידטורם מיוחד משהו קורה השבועות)
 ונופש בילויים של שבוע
 במלון אכסח עם ביוון

 באתונה מהמפוארים טיטניה
 (דומה בלבד $474 במחיר
 וזה בארץ). חופשה למחיר

 הכל. לא עוד
 כמתנת מקכל זוג כל
 חינם טיסה כרטיס חג

 .12 גיל עד ילד עכור
 נותנת, אופירטורם

 לקחת! לא למה
 להרשם להספיק אפשר

.15.5ה* עד

אמריקה

לאינדיבידואליסטים
 שתדע כדאי לבד, לטייל של בעניין אתה אם גם

 כמה לך להבטיח יכול אתה אופירטוס שדרך
 בטוח. שבטוח מה ארה״ב. בתוך מאורגנים טיולים

 מחמיץ לא וגם שלך, שבראש מה עושה גם אתה
 נוח זה לכך פרם עליהם. מדברים שכולם המקומות את

 כשתהיה שתזמין דומה טיול מכל יותר וזול ונעים
 בארצות־הברית.

:המוצעים הטיולים
לקנדה מנידיורק ימים 7
 ארה״ב מזרח בדרום ימים 9

 לחוף מחוף יום 19
המערבי בחוף יום 11
הלאומיים ובפרקים ארה״ב במערב ימים 6
בקנדה. ימים 8

 באנגדיה אוגדיס

ולמוהליס לתלפידיס
 של מגוון מבחר מציעה אופירטורם

 במיטב באנגליה לימוד חופשות
האנגלית. להוראת של המכללות

 24—3 בין הנמשך כזה קיץ קורם
ל: לעזור יכול שבועות

 קשיים להם שיש ומעלה 15 בני ■¥-
באנגלית.

 לפני שמיניסטים שביעיסטים, ■¥-
״הבגרות׳׳.

 המעונינים לאנגלית מורים
בטחון. ליתר נוספת בהכשרה

 לצרכי הרמה את להעלות החייבים סטודנטים •¥-
השוטפים. לימודיהם

 חופשי. לדבר סוף סוף שרוצים מבוגרים *
 קורסים גם ישנם אופירטורס של ההצעות במכלול

 מסחר עסקית, טכנית, לאנגלית ספציפיים מקצועיים
ועוד. מזכירות ובנקאות,

 ללא מקסיקו

מחיר תוספת
ו אומרת זאת מה

 מחוף בטיול שקורים היפים הדברים כל אומרת זאת
 ואקפולקו למקסיקו מיוחדת טיסה עם באמריקה לחוף
במחיר. תוספת כל ללא

 אפשרות והירח, השמש לפירמידת טיולים ושם?
 ועוד. ועור קסוצ׳מילקו של הצפים בגנים לשוט

 + $ 2,254 שד מפתיע כמחיר זאת כל
 התשלומיס כשיטת הניתן שקל. 3,760—

 אופירטורס. של המהפכנית
 גם וזח אמריקה״ ״סופר נאמר: זה על

יום. 28 הנמשך הטיול שם

 נועודים מלווות
 סחד׳□ פנוחירים
באנגליה

 לאנגליה נוסע אתה אם
 תוכל עצמאי, באופן

 באמצעות להתארח
 מלון בבית אופירטורס

 ולחסוך בלונדון מעולה
 יקרות. אכסון הוצאות

 זד. בשירות לבחירתך
מלון בתי 2

0 \£1ר10?£ - 1ז
ראשונה. מדרגה

 מטרופול במלון מעולה תיירות מדרגת
 ;וכד הראשונים הימים 4 כמשך תיהנה

 £ 18.75 של ממחיר לשהייתך נוסף) יום
 .£25.30.— כמקום זוגי כחדר ליום

 דמי קונטיננטלית, בוקר ארוחת כולל המחיר
ומיסים. שירות

 נוסף: צימוק במתנה ינתן באופירטורם למזמינים
בעברית. לונדון מפת

 חיום טלפון שיחות

פארה״ב למס״דיס
 רשימה תקבל אופירטורס דרך לארה״ב כשתיסע

 ומשרדי הגדולות המלון בתי רשתות של מקיפה
 וטלפונים כתובות (עם ארה״ב ברחבי רכב השכרת
כמובן).

 ליהנות או המלונות באחד מקום לשריין כשתרצה
 לאחת כסף אין חינם לטלפן תוכל ממונע מטיול

_ _ הכתומת^שברשימה^ולהזמיך

ואגפי□ הרי□ חדש.

ובאירופה
 תעלות וינה, יערות הדולומיטים, הרי האלפים, הדי

 היריעה קצרה ו... הריין מפלי ג׳נבה, אגם ונציה.
 של החדש במסלול שרואים מה כל את מהכיל

לאירופה. אופירטורס
 שוויץ, את כולל ואגמים״ הרים ״אירופה
 יום, 15 נמשך וגרמניה, אוסטריה איטליה,

 לא טיול שמחפש למי התשובה והוא
 נשימה. עוצר כטכע בחו״ל, יקר

שקד. 1703 + $ 823.— המחיר

 ופורטוגל ספרד

צ׳רסר פמחיר
 גראנדה, קורדובה, להסתפר), (אפשר סיביליה ליסבון,
 בדאחוס. טולדו, מדריד,

 בספרדית גרנדיוזוס — נפלאים ימים 15
 אופירטורס — הטיולים איכות

 נמוכים צ׳רטר :המחירים
 שקל. 1800 + $ 600
מוגבלת. לתקופה ההצעה כי להרשם למהר כדאי

 הקאריכ״ם דא״ם

שעשוע■□ פאוויוס
 מרמין, לסאן הבתולה, לאיי להגיע חולם אתה אם

 להזמין יכול אתה הבהמאס. לאיי או לפורטוריקו
 שאופירטורס הפאר מאניות אחת על משגע שייט לך

 לרשותך. מעמידה
קוראים: לאוניות

^£151-01^5 ?£8ז1\,/י1.1;•
 מסיבות המלך, כיד ארוחות לך: מבטיח וזה

 קבארט, בידור, מופעי מסיכות, נשף קוקטייל,
לא? ומה קאזינו, לילה, מועדוני

 פסיוליס 1 מסי
 לסוך מחוף פארה״ב

$2627מ״ החד פחחיר
 לישראלים. אותה שגילתה הראשונה אופירטורם

 ברגל. הולכים לא שנים של ונסיון ותק בקיאות,
 ביותר והמגוון הגדול המבחר היום לאופירטורס

 סופר מלווים עם ארה״ב. ברחבי טיולים של
 אמריקה. את מכירים שממש מקצועיים

 אופירטורם עם המטיילים לטובת הזמן שעשה מה זה
 במחירים. גם מתבטא וזה

 כטיול $2627 שד פנטסטי ממחיר החד
 היוצא לטיול הקלאסית״ ״אמריקה

יום). 25( 24.6.80כ־

80 ביול■ נוסעים

498פ־ו לשל□ גומרים
 מהפכנית תשלומים בתוכנית יוצאת אופירטורס השנה

ואמריקה: לאירופה
 ההרשמה כיום שווים תשלומים 3ב־ המחיר /■3

 הנסיעה. לפני ימים 10 עד
 הנסיעה. לפני ימים 10 המחיר 1/3
 לאחר שישולם אשראי אופירטורס נותנת היתרה על

 שווים חודשיים תשלומים 6ב־ הטיול גמר
הצמדה. וללא ריבית ללא

 לחסוך בחסכונות, לגעת כדי לנסוע אפשר
 הרכה ולתפוס הפרועות המדד עדיות את

 פעמייס. לחשוב כדאי לא חו״ל.
.30.5.80ה* עד לנרשמים כתוקף התוכנית

ן— . ~

 בחו״ל רפב השכרת

לשבוע $ 99.90מ־
 אופירטורס באמצעות

 את בארץ לבצע ניתן
 איתו הרכב שכירת
 בחו״ל. לטייל רוצים
 ליעדי ניתן זה שירות

ואמריקה. אירופה
 בכל ממונע) (בית קרוון לשכור גם אפשר לאירופה

 לנוסעים ביותר. לכם הנראה ובמחיר גודל
 מגרמניה להשכרה מכוניות 99 מוצעות ב״אופירטורס״

 $. 125—175 במקום לשבוע בלבד .99,90$ב־
!זוכה הקודם כל

נציגה
קו?״ ..חומס של

 הגדולה הנסיעות חברת הינה מלונדון קוק״ ״תומס
 12מ־ ולמעלה בעולם סניפים 1000כ־ בעולם.
בשנה. נוסעים מיליון
 ביותר העשיר והמבחר שנה 150 של נסיון קוק לתומם

 באירופה. טיולים מסלולי של
 בישראל. הבלעדית נציגתה היא אופירטורס

 כנסיעה לשלב רוצים שאם איפוא מוכן
 דפנות כדאי מעולה, מאורגן טיול פרטית

 להציע יכולה אופירטורס רק דאופירטורס.
 באירופה קוק תומס של המסלולים כד את

 חסכון ועם נפש, לכד השווים כמהירים
התיווך. פער שד

□ אופירטור
ד□ \ ,מס החברה נציג* בעו

ס1> ודו0חו33 0ס
,299121 טל. ,32 בן־יהודה תל־אביב:

 :ירושלים 4 269052 טל. ,68 גבירול אבן
• 222777 טל. דוד, המלך מלון אגף

.663011 טל. ,62 העצמאות דרך :חיפה

(מ.)$ 1 = שקל 4.1 שער


