
 - יומולדת יש אילת קיסר למלון
מתנות. מקבל ואתה

 מלאו אילת ״קיסר״ למלון
 אתכם מזמינים ואנו שנים 5

 נפלאה. קיץ חגיגת איתנו לבלות
 עם אמיתי ״הפנינג״ יהיה זה

 עיגות ריקודים, תזמורת
 נוספות והפתעות יומולדת

 שלך ההולדת יום במקרה (אס
 תחכה — המבצע בתקופת חל
 כל וכמובן בחדר!), שמפניה לך

 אנשים שמושכים הדברים
 המפואר: ״קיסר״ למלון דווקא

 חדר(היחידי בכל טלויזיה
 וידיאו, סרטי מועדון באילת׳.),

 בר-בי-קיו קופי־שופ, דגים, מסעדת
 מגרש הבריכה, שפת על

 כדור-סל, לילה, תאורת עם טניס
 יכטה חתירה, סירות

 מדבר, סיורי לשייט, מפוארת
ועוד״ועוד. טיולים

 עד מיוחדים מחירים
1/ 8/ 80*

מעי׳מ כולל ל׳׳י 1050־.
 וארוחת לאדם(לינה ליום

בוקר).
 גיל עד ילדים שני חינם!

 עם —ההורים בחדר 12
 בוקר(ניתן וארוחת לינה

שמרטף). שרותי לקבל

 ״:1 פלוס 4״ מבצע
חינם! החמישי הלילה

 — ימים) 6( לילות 5 לשוהים
 חינם. החמישי הלילה

 2 + לזוג ימים 6 חשבון: עשה
 בוקר וארוחת לינה עם ילדים,
 מע"מ. כולל ל״י 8400-. סה״כ

 המשתלמת הנופש עסקת זוהי
ביותר!

שבועות כולל *לא

וסע״: מבצע״אויסקח
ביותר. הנמוכים במחירים רכב השכרת

* ״אויס״: בשיתוף
 בארץ מקום מכל רכב שכירת

 ויותר, ליומיים
 קילומטרים, הגבלת ללא

 ביותר! הנמוכים במחירים
בפקדון!). צורך (אין
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הארץ. בכל במשרדים והזמנות פרטים

און
בעיינו תופש אירוח

ישראל בל 612567 טל: ,111 אלנבי תל-אביב:
248306 טל: ),4 דיזנגוף(ריינס כיכר

ת ו ר י י ש ת פ ו נ ו 645403/4 טל: ,5 רח'נורדאו חיפה:
.82277 טל: ,126 הנשיא שדי

שמאי ירושלים: .224624 טל: ,8 רה'
,22947 טל: ,4 הרצל ךח' נתניה:

.73308 טל: ,31 הרצל רח' שגע: באר
א ברק: בני ב עקי ח' .708751 טל: ,91 ר

286186 טל: 95 אלנבי ישראל, כל תל-אביב:
 249620 טל: 76 יהודה בן טורס, שגיא — ישראל כל

895126 טל: 2 וייצמן־ תוריקו, — ישראל כל חולון:
ם שי-לי, — ישראל כל פתח-תקוה: 919783 טל: 13 עוזר חיי

053-31343 טל: 6 הנציב שמואל שרטורס, — ישראל כל נתניה:
065-93123 טל: 10 טרוול,:הכנסת אקדמי — ישראל כל עפולה:

ת טורס, טפר — ישראל כל באר-שבע: 057-74615 טל: 4 8 העצמאו

.03-235270 טל: תל-אביב: .02-223289 טל: ירושלים:


