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מהנר. לחופשה

תיקה התיירות חברת ״פלתורס״,  החוגגת בארץ הוו
 התיירות. בשטח פעילות שנות 60ה־ יובל זו, בשנה
 תכניות של מיוחד מבחר ״פלתורס״ הכינה זו בשנה
 נסיונה ביטוי לידי באים שבהן לחו״ל וטיול נופש

 בעולם החברה של וקשריה יחד המקצועי והידע
התיירות.

 ״פלתורס״ של והטיול הנופש תכניות ממוקדי אחד
 האגאי. הים ואגן יוון הוא 1980 הנסיעות לעונת

 כולו בעולם נודעים האגאי הים ואיי יוון האי חצי
 היא יוון — כיום ומעניין. זול תיירות כאיזור
 מינימלית. בהוצאה מהנה, חופשה לבילוי המקום

 ולבן, דק וחול כחול ים של ארוכים קילומטרים
 ההרים מורדות מעל ה״גולשים״ ציוריים כפרים

וה והעליז חם־המזג היווני העם המיפרצים, אל
ת הפכו שלו, הצבעוני פולקלור  תיירותי למרכז יוון א
מפותח.

 בחבל מרוכזים ביוון העיקריים התיירות אתרי
תיקה  שהידועים באיים וכן פלפונז, האי ובחצי א

מיקונוס. כרתים קורפו, רודוס, :בהם  ו
 אתונה. — יוון בבירת בד״כ מתחילה ביוון חופשה

תיקה חבל של במרכזו היושבת העיר בירת היא א

 האקרופוליס הם לכך ועדות ה״פוליס״ ימי מאז יוון
אוצ בו שמרובים הארכיאולוגי והמוזיאון הנישא,

זו. מתקופה האמנות רות
 גדושה במנה הארכיאולוגים באתרים הביקור שילוב

חה יווני, פולקלור של ת יוונית ארו ם, טיפוסי  (סלטי
טאקי וריקודי אוזו) ״סופלאקי״, ב המוגשים סיר

 משלימים ״פלאקה״, השעשועים רובע של טברנות
ת זו ראשונה פגישה  העם הארץ, אל והתוודעו

יוונים. ומנהגים
ם  יולי־ בחודשים בעיר השורר והמעיק הכבד החו

 כיומיים לאחר המבקרים את ״מבריח״ אוגוסט
ט הנופש אתרי אל שלושה הקיי  בחופים המשופעים ו

ם איי אל גם וכמובן והמיפרצים,  האגאי. הי
 תוכניות בהכנת ״פלתורס״ את הדריכו אלו כל

 אלו תוכניות הישראלי. התייר עבור והטיול הנופש
 את בהן למצוא יוכל אחד שכל כך ביותר מגוונות

 חופשה לחוף־הים, נופש חופשת בילוי :העדפותיו
 תיירות, לאתרי טיול מותרות, בתנאי או עממית

 המוצע בהפלגה משולב סיור וגם וארכיאולוגיה, נוף
במיוחד. מפתה במחיר פלתורס ע״י
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