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 ובקניה אפריקה בדרום מקיף סיור ימי 26 :בלעדית הצעה
 ללא תשלומים, 10ב* — הסיור ממחיר 50,£ף :מיוחדים אשראי תנאי

!ריבית
 בנוף מרענן חידוש לאחרונה הציעה ותיירות נסיעות ״פלתורס״

 בדרום מקיף יוקרתי סיור — בארץ המוצעים הטיולים של השגרתי
 לראשונה עתה המוצע שלוב — בקניה בספארי המשולב אפריקה

!הישראלי בשוק
 לכל נפרדים במסלולים חלקיים סיורים הישראלי לתייר הוצעו כה עד

 ״פלתורס״ מומחי עם יחד בארץ ״פלתורס״ מומחי היעדים. משני אחד
 בישראל היחידה הנסיעות חברת הינה (״פלתורס״ אפריקה בדרום

 :דרא״פ של המרכזיות בעריה מוניטין ובעלי ותיקים משרדים 3 שלה
 ותכנון מקוריות רבה, מחשבה השקיעו ודרבן) קייפטאון יוהניסבורג,

 ריק חלל הממלאת המהפכנית, התכנית של גיבושה לשם קפדני
 הקוסמים ליעדים מודרכים בסיורים בארץ כה עד קיים שהיה
הללו.

 ברחבי לטיולים היפה האביב, עונת עתה מתחילה אפריקה בדרום
 המבקרים אשר אנפין, בזעיר יבשת למעשה שהיא הענקית, המדינה

 רבות כה שפנים ארץ — אדמות עלי עדן כגן אותה מגדירים בה
לה.

 דרום — המרתקים התיירות ואתרי המודרניות לערים בנוסף
 לשרותי הקשור בכל בעולם ביותר הזולה הארץ כיום הינה אפריקה
אופ בגדים של וקניות מחד, — וארוחות תחבורה אכסון, תיירות,
 מאידך. — לבית שונים ואביזרים תכשיטים קישוטים, נתיים,

 — לטעמם מדי יקרות נעשו ואמסטרדם פאריס שלונדון, אלה לכל
 אפריקה״. ל״דרום סעו — התשובה את מציעה ״פלתורס״

 26 בכל פנסיון חצי בסיס על וכלכלה טיסות כולל הסיור, מחיר
 ״פלתורס״ וחברת למשתתף, דרא״פ ראנדים 2,550.— הינו הסיור, ימי

 שלם — היום ״סע מיוחדת תשלומים תבנית במסגרת אשראי מציעה
 חדשיים תשלומים 10ב־ הסיור ממחיר 50/"ס לשלם ניתן לפיה •מחר״,

ארצה. החזרה לאחר ריבית, ללא
 של המודרכים והסיורים הקבוצות מחלקת מנהל שפריר, רחמים מר

 כל בין הופצה מכבר לא שזה התכנית, כי מסר ״פלתורס״, חברת
 ולשבחים מאד חיוביים להדים זכתה כבר בארץ, הנסיעות משרדי

 לדרא״פ הסיורים לסידרת וההרשמה הענף, חוגי בקרב מקצועיים
רבה• בערנות מתנהלת

 במתכונת סיורים של סידרה הפועל אל להוציא מתכננת ״פלתורס״
 והקיץ האביב חודשי שהם ,1981 אפריל עד 1980 נובמבר בחדשים זו

 .1980 בנובמבר 6ב־ לצאת עומד הקרוב והסיור בדרא״פ׳
 :בדרום־אפריקה מקיף סיור של שבועות 3כ־ כוללת הסיור תבנית

 קומפלקס — סאן־סיטי שלה, הענקיים הקניות ומרכזי יוהניסבורג
 פחות לפני שנפתח והימורים בילויים נופש, של ונוצץ חדיש ענקי

 הידועה. לאס־וגאס את גם בצל המעמיד משנה,
 עמקים, הרים, דרום־אפריקה, של ״שויצריה״ — טראנסואל מזרח

מים. ומפלי יערות קניונים,
 משטחה יותר גדול ששטחה הענקית הטבע שמורת — פארק קרוגר

 צפיה לשם ימים 3 בן ספארי ייערך שבה כולה, ישראל מדינת של
 הטבעית• בסביבתן השוכנות הרבות הפרא בחיות

 בדרום־אפריקה. הכושים של העצמאית הממלכה — סואזילנד
 ההודי. האוקיינוס של לחופו המרעננת הקיט עיר — דרבן

 בעולם. ביותר המרשימות הערים אחת — קייפטאון
 והבלתי המרהיבה הגנים״ ב״דרך ימים 3 בן סיור — ״גרדן־רוט״

 להגדירו בכדי, ולא הסכימו, מבקריו שכל האיזור של בליבו נשכחת
 ומוקד שבעיסה״ ה,,שאור הוא זה בעולם״. ביותר היפה ב״איזור

 — המוסיף ״כל .חז״ל, בדברי לאמר, ניתן ועליו בדרא״פ הסיור
!גורע״

 לסיור• להצטרף מוזמן — בכך להוכח שרוצה מי וכל
 בקניה. מרתק לספארי מוקדש הסיור של האחרון השבוע — קניה

 וכוללת הסיור של האיכותי הקו על ״פלתורס״ שומרת כאן וגם
 של הרפתקאות ליל כולל ביותר, המובחרות השמורות את בספארי

 — ופנסים כוכבים לאור שונות חיות של ובעדרים בתהלוכות צפייה
 בו. המשתתפים לכל נשכחת בלתי חיים חווית המהווה לילה
 להאריך למעונינים ״פלתורס״ חברת מאפשרת — די לא בכך ואם
הנודעים. סיישל באיי ונופש ביקורים לשם השהייה את
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 בלעדית הפצה 1731
סטימצקי

 ת״א של״י סניף
 כל הרצאות מקיים

 בערב 8.30כ־ א׳ יום
ת״א — של״י כמועדון
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 26.10 ,א יום

 כנושא דיון
 או יהוד — הגליל
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 שיקופיות בלווי דיון

והקלטות.
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 של: הדגמים מעשרות אחד הוא בתמונה, הדגם

דיוה של ״בי-פרי״ מסדרת וחגורות תחתונים חזיות,
 חופשייה היי

בחזיות
״ביפרי״שלדיוה

דיוה
 5£ £8££ - וחזיות תחתונים חזיות יצרני
ף- בגדי חו םו  • דייה י
פריז - קרדו פייר - ים בגדי

5585̂55585558836555553?̂ 5555835555533555̂ ^ 558535,

0ח רדז\/6!ח3
619010

 בו חשקו שים 1
בו. או1ק ,;בדים
היה הוא

#ו/ו '#  ו
ח##ריק#י

גיר ריצירד
 \ "•נקים") ,ברקיע" ("ימים האמריקאי הקולנוע של הלוהט הכוכב |

שרדר פול במאי הטון לורן עם

ת בכורה רצי א
 ירושלים ״מיטשל״ ת״א ״לימור״

בלבד למבוגרם 9.30 ;7.15 ,4.30

יל י ז פ מ ר 1ל ט חן
ם26 ל עו ה ה 2250 הז


