
ם בתוכנית  התשלומי
ת  דיזנהויז של הסנסציוני

ת תוכל  כעת ליהנו
ת עו ם מנסי טיולי  בחו״ל ו

 שתהיה מבלי בתשלומים,
ת חייב ת בעל להיו כויו  ז

ת סדו מו  שונים״ ב״
 חברות פנקסי ולהשיג

 שונים״! ב״מועדונים
 דיזנהויז, בחברת

 הרציניות מהגדולות,
בילות  בענף והמו

ם לא התיירות,  לך מוכרי
ת אין ״הנחות״! רו  ״מכי

ם אין עונה״! סוף לי  טיו
ם״ שי אין ״מיוא  ו

רות  אנו עודפים״! ״מכי
ם עבורך מארגנים  טיולי

 לכל רמה, על מכובדים,
מן רצונך, לפי היעדים  הז
 והיעד לרשותך העומד
תה ידך. על הנבחר  א
ק מידע מקבל  על מדויי
 אתה, הטיול. פרטי

 בטיולי נהנה הנוסע,
ם מן דיזנהויז רי  המחי

ת הסבירים,  ההטבו
ם אי התנ ם ו חדי מיו  ה
 מיכולתנו הנובעים

גדולה. כחברה

1

 תשלומים תשלומים
לטיולים לכרטיסי

 רכישתו עם במזומן הכרטיס, ממחיר 20/>0
 חודשיים תשלומים בארבעה 80ו־נ)ז>

 מועד שלאחר לחודש 1ב־ החל שווים,
בשקלים). (התשלומים הרכישה.

 שהוא כרטיס סוג לכל
של ״סע־קל״ בתוכניתהסדירות התעופה חברות במטוסי

 ההרשמה, בעת במזומן מהמחיר ,נ/
 לפי לחו״ל היציאה לפני ימים 10כ־ — /!3

 6ב־ /'3 התשלום, ביום הדולר שער
 1ב־ החל שוים, חודשיים תשלומים

בשקלים היציאה. מועד שלאחר לחודש

טרנט־אירופה
ם, 26 ה, יו טלי שוויץ, אי

ה הולנד, צרפת,  אנגלי
ובלגיה.

א׳ דרגה בתי־מלון
מעט חצי סיון(ל לונדון) פנ

ל  והמושלם המפורט הטיו
ת לאירופה ביותר  ובנוחו

ת מכסימלי

$1/872

הצעה1
כאושר סע

ואשראי
בעולם מקום לכל

סקוטנוביה
ם, 25 • ה יו בי דינ  סקנ

טלנד. סקו  דנמרק, ו
 נורבגיה, שוודיה

ד טלנ קו  ואנגליה. ס
מעט חצי סיון(ל לונדון) פנ

$2,230

אירופה מיני
ם: 16 ה, יו טלי  שוויץ אי

ת. הרביירה קי טל אי  ה
 מלון בתי פנסיון, חצי

א׳ דרגה

$1,197

 יוקרה טיולי
לארה״ב

ם 27 ב ע ה״  אר
ף לחוף מחו

$2947
ב יום 30 ה״  אר

ף לחוף מחו

$3247
'6

 פנים 1001
אפריקה דרום של

ם 22 סיון חצי יו  פנ
מה ת שיש כלי  לראו

קה ם־אפרי  בדרו
ה (כרטיס ס טי  12 ב־ ה

ם, _ מי שלו  ללא בשקלים ת
ה מד (.ק._ו.ק) הצ

$3/100
לטיולים! הצעות של רחב מגוון ועוד

להרשם הזדרז ישראכרט חבר אינן אם ישראכרט! לחברי בלעדית
ישראכרט של האשראי בכרטיס דיזנהויז עם לנסוע וטוב אשראי

9 שמאי רח׳ ירושלים, היהלומים בורסת ר״ג, 33 יהודה בן רה׳ ת״א, 21 יהודה בן רח׳ ת״א, לאחד הכנס
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