
 ה״אוזר״ הצד את גם לראות
אירופה של
 החובה׳״ ״באתרי מבקר תייר כל

 אבל ועוד, בן הביג האייפל, הקולוסאום,
 הצדדים את גם לך מגלים שלנו הטיולים
 שרק חמד פינות אירופה, של האחרים

 בהן. ביקרו מעטים תיירים
 את גם כוללים לאירופה שלנו הטיולים

 - ברוג׳ את היפהפיה, מארינו סאן
 מבלים אנו מים, תעלות על הבנויה
 אל ומעפילים הקייטסירמיונה בעיירת

 ועוד. ועוד בשוייץ האדומה הקרן פסגת
 בים באויר נוסע אתה ניסע״ ״בוא בטיולי

 מענינת. נקודה לכל ומגיע וביבשה
נסע. שכבר מי את שאל
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לכספך מלאה תמורה לקבל
 חשוב לכן קטנה, לא הוצאה בהחלט הוא לחו״ל טיול

 והתמורה בתמורה. מקבל אתה מה היטב שתבדוק
 אלא בלבד, במסלולים מסתכמת אינה שלנו בטיולים

 הנכונים, במקומות ארוחות מצויינים, מלון בתי כוללת
 שיט אירופה, את ואוהבים שמכירים מדריכים
 אספלט לא״תאכל אצלנו מיוחדים. במקומות וביקורים

 בכל מקדים הכרות סיור עורכים אנחנו אוטוסטרדות.
גדולה. עיר

 באי שלם יום של ביקור גם כולל המחיר אצלנו
ולדרישותך. לגילך המתאים הטיול את בחרנסע. שכבר מי את שאל ,קפרי.בבקשה החלומות

גיל לקבוצות חלוקה
 הצלחת על אולי, מכל, יותר שמשפיע מה

 אליה. נקלע שאתה הקבוצה היא טיול
 אנו כי לקבוצה נקלע לא אתה אצלנו

 מבחינת מתאימה לקבוצה לך דואגים
 בעלות קבוצות ליצור ומשתדלים הגיל,
 עם נוח שתרגיש כך נכון, מיני איזון

 איתך. המבלים האנשים
 הינם ניסע בוא טיולי שנסעו, אלה מנסיון

ולפעמים מרתקת חברתית חויה

ביממה חורים אין
 של רגע אין ביממה. חורים אין שלנו בטיולים
 ;/אופטימלית. בצורה מנוצל רגע כל שיעמום.

 זמן מספיק לך ■ \ כךשיהיה הטיול את תפרנו אנו
 אפילו מדי.) יותר לא פעם אף אבל חופשי
 ,?בקפידה מתוכנן החופשי הזמן
. !\ נסע. שכבר מי את שאל /

אשראי תכנית - בונוס-סע
 מחיר את לשלם המתקשים אלה על להקל כדי

 מיוחדת אשראי תכנית הכינונו אחת בבת הטיול
 זו לתכנית שהוקצב הסכום בונוס-סע. הנקראת

 שיזדרזו הראשונים מהתכנית להנות ויוכלו מוגבל
 למשך ריבית ללא דולרי (אשראי הרשמתם ויקדימו

נסע. שכבר •מי את חדשים).שאל 6

 החלומית אירופה
אי 23 ס/גל 2 יו 0 -3 6

 הקלאסית אירופה
2 יום/גילאי 23 6 -4 0

נסע שכבר מ־ את שאל
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