
 צ׳ארטר- טיסות
יותר. זול תמיד זה
 של זה לסוג במיוחד מוזלות צ׳ארטר טיסות הזמינה נתור

 אותה יום, 15 בת לשהות לאירופה מגיע אתה חופשה.
 מאורגנים, סיורים לך: הנראית דרך בכל. לנצל תוכל

 בת שהות או באירופה נוספות ובארצות באנגליה טיולים
 עיר בל או פרנקפורט רומא, פרים, בלונדון, שבועיים

בעצמך״. זאת ״עשה בשיטת אחרת,

 הטיול את לך לתפור אפשרות לך יש בישראל, לראשונה
 בארץ, כאן צאתך, בטרם עוד מידותיך. לפי לחו״ל שלך
 מהי תראה, מה לבקר, תרצה ארצות באילו מחליט אתה
 תצפה, תיאטרון הצגות באילו לך, הרצויה האירוח דרגת
 אתה שמא או תשתתף, סיורים באילו תקבל, שרותים אילו

שכור... ברכב לטייל מעדיף

בחו״ל מאותן בטיול מעונץ אינך אם
 זה חדש מהפכני שירות

אותך. לעניין עשוי
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נסיעות סוכני אחוד

 את לשנות רוצה
תוכניותיך?

 שינויים לבצע יהיה ניתן תשלום תמורת דאגה, אל
 הקרקע. שרותי בהזמנות או הטיולים, בתכנית

 בו טיול לעצמך? אדון אתה בו בטיול, לחו״ל לצאת רוצה
ומתיי תעשה מה תהיה, היכן קובע אתה רק

 לונדון החוברת: את לקבל תוכל שלך הנסיעות סוכן אצל
 זו חוברת ״נתור״. של בעצמך״ זאת ״עשה וטיולי צ׳ארטר
 28מ־ אחת בכל ומחיריהם השירותים מיגוון את מפרטת
בתכנית. הכלולות הערים

 בעצמך״- זאת ״עשה
אתזה? עושים איך
 את תמצא אירופה, רחבי בכל ערים 28 הכוללת זו, בתכנית

 טיולים בערים, מודרכים סיורים מלון, בתי לך: הדרוש כל
 לילה, במועדוני ביקורים תיאטרון, כרטיסי לערים, מחוץ

 ועוד. ועוד רכב,• שרותי עצמית; לנהיגה רכב השכרת
 כמה בדיוק ויודע הדרושים, השירותים את לך בוחר אתה
 כיצד הדאגה את מעצמך מסיר אתה כך דבר. כל לך יעלה

 להתמסר יכול אתה בחו״ל. בהיותך צעדיך את תכלכל
 הקשור בכל שאלה מימני וללא הפתעות ללא לחופשתך

לכסף.
 שלך הנסיעות לסוכן לומר הוא לעשות עליך אשר כל

 250ס/ משלם אתה ההזמנה עם ומתי. תזדקק, שרותים לאילו
לך המקנים שוברים תקבל התשלום השלמת ועם מהמחיר,

הזמנת. אותם השרותים את
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