
שוים.

י אימתי עכשיו לא אם
לך ובחר שלך הנסיעות לסוכן הכנס

 ריבית ללא הלוואה
חודשיים. תשלומים 6וב-

 לעצמך להרשות אתה גם תוכל השנה
 לך מאפשרת ניסע״ ״בוא לחו״ל. טיול

 משלם אתה מיוחדת: הלוואה לקבל
 הטיסה כרטיסי ומחיר הרשמה דמי

 סכום על דולרית הלוואה ומקבל
 וכיו׳׳ב. מסעדות מלונות, כולל: הטיול

 והחזר ריבית ללא הינה ההלואה
 שתחזור לאחר רק יבוצע ההלואה
תשלומים בששה הנפלא מהטיול

 שלנו הנפלאים
 לטיול שתרשם ברגע גדול). (המבחר
 אליך נשלח הרשמה, דמי ותשלם
 מחיר בגובה הלואה לקבלת הפניה
 בחוברת שפורסמו התיירות שרותי
 בסניף תקבל ההלואה את שלנו.
 הדולר שער פי על חופנה אליו הבנק
יום. לאותו

 בשעה
טובה,

 כבר אתה
 אחת רגל עם

עכשיו, בחו״ל,
לארוז. מהר רוץ
 אתה אם אגב,
 או אשתך עם נוסע

 אחד כל - משפחתך בני
בנפרד. להלואה זכאי מכם
 חויות, עמוס מהטיול כשתחזור

 תתחיל ומזכרות זכרונות
 תשלומים בששה ההלואה, את להחזיר

 הדולר שער ולפי לחדש) שוים(אחת
ההחזר. ביום

 שערים הפרשי לך לחסוך מנת על
 חד־פעמי סכום תשלם ומכירה) (קניה

 בהתאם לאדם ל״י 600ל־ 500 בין
ההלוואה. לסכום

 הקטנים, הפרטים את היטב היטב בדוק
 אחרות, בחברות ההלואות תנאי את

 - הנושא את בדקנו אנחנו והשווה.
ומשתלמת, כדאית שלנו ההצעה

 לדבר שלא
עצמם. הטיולים על
 הוכחות: לנו ויש

 בבטאון מאמר
לצרכנות. המועצה

כדאי״ ״מה
 אומרת ומה

לצרכנות? המועצה
 המועצה שעשתה מקיף במחקר
 מאורגנים טיולים לגבי לצרכנות

 לצרכנות המועצה קובעת לחו״ל
 ניסע״ ״בוא שטיולי חד־משמעי באפן
 בשוק. ביותר חסכוניים הינם
 לצרכנות המועצה בסאון - כדאי (מה
).80 מאי ,33 מם׳

לצעירים. אירופה טיולי

אמריקה אמריקה
 להציע לנו מאפשר לא שלנו המוניטין

 כל ביותר. הטוב מהטיול פחות לך
 ומפלי החרות פסל את לך מראה אחד

 כוללים אנחנו רק אבל הניאגרה,
גם: במחיר

 ה״שאו״ הוליבוד״ ״הללויה .1
וגאם. בלאם הידיעה בה׳

 מפוארת סינית במסעדה ארוחה .2
פרנסיסקו. סן של טאון בצ׳ינה

 סיטי״ ב״רדיו ״רביו״ תכנית .3
יורק. בניו

בשיקגו. באגם ושיט לילי סיור .4
 קאנטרי״ ב״המיש מופלאה חויה .5

בפנסילבניה.

 ההקפדה בזכות ידועה ניסע״ ״בוא
 גילים, לפי לקבוצות חלוקה על

 בצד גבוה וסטנדרט נכון מיני איזון
 שאל ומענינים. מרתקים מסלולים

נסע. שכבר מי את
 שמיניות שביעיות טיולי

לאירופה.
 בצד ומדליקה מרתקת חברתית חויה

 המחיר נפלאים. ונוף עיר מסלולי
 לאתרים כניסה כרטיסי גם כולל

 במקומות וביקורים שיט גם שונים,
מיוחדים.

ארה״ב. של הפארקים לאזור טיסה .6
 ובסיפרם וורלד בדיסגי ביקור .7

שבאורלנדו. גרדן
 מלאה תמורה בעברית: קוראים ולזה

לכספך!.

 כל את מלהכיל קטנה הזו המודעה
 בטיולי לכם שמחכים הטובים הדברים

 סוכני אל פנו לכן ניסע״. ״בוא
 הנסיעות חוברות את ובקשו הנסיעות

 ״בוא טיולי את ניסע״. ״בוא של
 סוכני כל אצל לרכוש ניתן ניסע״

הנסיעות.
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