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$375מ־ החל □,ירו 7פים,1ח ״ט1ע
ם מידי ם שייט ראשון יו ה ליוון, מישראל עממי חופי תונ ם א איי ה ם. ו מי סי ק מ ם ה ה, יתאפשרו חוף וסיורי ביקורי  רודוס, באתונ

טיליני, מי סין ו ס. קפרי קו ר ו ת. כולל זוגי בתא $ 375מ־ החל המחי חו ארו

משפחתו עם נהדרת לחופשה מכוניתך את נצל
ה. ■קפריסין רודוס, יון, איי ליון, מכוניתך עם טלי אי ו

שר1 מי הפלגות ק ם יו ת: לנוסעי מכוניו ה, (ברנדיזי, איטליה—יון ו קונ ה מכוניתך עם להפליג יותר וזול קל ונציה). אנ אריון. באני

$655 כמחיר נופש ימי 14 לצעירים, המקסימה יון
מי 14 ם הפלגה, המשלבים חופשה י ה סיורי ט בעיירת נופש ושבוע באתונ קיי ת ה מי שרויות גליפאדה. הבינלאו ת אפ ספו ם נו רי  לסיו

ם 1 ם אופציונליי שייט יוון ברחבי מגווני ם. ו ת פלתורס עם (בשיתוף באיי עו ותיירות). נסי

$699 במחיר נופש ימי 14 הקלאסית, י!ן
שלבים חופשה ימי 14 ם הפלגה, המ רי ה סיו ם במלון נופש ושבוע באתונ סי ק מ אר ה המפו ו

ת !אפשרויות ספו ם נו רי ם לסיו ם אופציונליי ט יוון ברחבי מגווני שיי ם. ו ותיירות). נסיעות פלתורס עם (בשיתוף באיי

פאר, באניות נופש להפלגות תוכניות של עשיר מגוון מתוך חלק רק הן אלה
כספי. י. חברת ע״י לך המוצעות נוספות נופש ותוכניות פאר, באתרי נופש תוכניות

עובדים. ולועדי לקבוצות מיוחדות הנחות

 שחיה בריבת • צמודים שרותים עם אויר ממוזגי זוגיים תאים • חוויה היא באריון ההפלגה
ד... ממכס פטורה חנות # בארים • דיסקוטק • עשיר מטבח • ריקודים תזמורת עו ו

ואצל בישראל הנסיעות סוכני אצל נוספים פרטים
ה שנת אריוך  1965 מי
ת סיווג דרגת תי חו  ע״י שנתנה בטי
ת אגף מנהל ם הספנו הנמלי א״א. ו
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