
 הברית. בארצות הנודעים האתרים כל
24.5.81מ־ א׳, יום כל

 אמריקה ברחבי מרתק סיור
29.5.81מ־ ו׳ יום כל

האמריקני החלום *
יום 34 ^

 הברית. ארצות בתוככי רב־חוויות מסע
 הקאריביים באיים חלומי ושיט בהוואי בילוי

אמריקנית. ארוחת־בוקר עם

0סס1> ד1ו0חז33
קוק תומס
 מרתקות חופשות
 באירופה, חוויות שופעות

ם ן, בי כו תי ת ה צו ר א  ב
 חברת באירגון הברית

בעולם. הגדולה הנסיעות

 8£1\11\1£1ד
8^ו/\^ו\ווםעו\/ 0 0£ 
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1981

טורס״ ב״אופיר

 269052 טל. ,68 אבן־גבירול ;280025 ,299121 טל. 32 ת״אגבן־יהודה
 ,62 העצמאות דרך חיפה: • 222777 טל. דוד, המלך מלון אגף ירושלים:

ך.664292 ,663011 טלפון ד י ג ש י ה ב א ל פ נ ס ל ש

סוף־השנה במחירי
 קצת שוה — טורס״ ב׳יאופיר מקבל שאתה מה כל

פחות. קצת עולה יותר,
 :שקט בראש לנסוע לך מאפשרת התשלומים שיטת

 התשלום. ביום הדולר שער לפי בהרשמה המחיר /!3
 6ב־ המחיר /!3 הנסיעה. לפני ימים כעשרה המחיר /*3

 הצמדה, וללא ריבית ללא שווים, חודשיים תשלומים
 הסיור. גמר בתאריך הראשון כשהתשלום

 מוצלח, תיכנון ;להנאתך מוסיף המקצועי האירגון
 אוטובוסים מרכזיים, במקומות מלונות מגוון, מסלול

 גדולה ותיקה, חברה רק מנוסים. ומדריכים חדישים
 של בישראל הנציגה טורס״, ״אופיר כמו ומנוסה
כזה. במחיר כזה שרות לך להציע יכולה קוק״, ״תומס

 מאורגנים, טיולים על רק חל התשלומים הסדר
טורס״. ב״אופיר לקבל ניתן פירוטם שאת

הקלאסית אירופה
יום 21

$1,698
 צרפת, שווייץ, איטליה,

הולנד. אנגליה,
30.6.81כד ג׳ יום כל

 אירופה
ואגמים הרים

פנסיון /'2 יום, 15
$1,248

 אוסטריה, גרמניה,
 שווייץ. איטליה,

14.6.81מ־ א׳ יום כל

׳/ ן
המפתיעה אירופה

פנסיון /!2 יום, 15
$1,188

 צרפת, שווייץ, איטליה,
אוסטריה.

 16.6.81מ־ ג׳ יום כל

)__________________\

יום 27 — אירופה
פנסיון חצי

$1,777 מ־
 צרפת, שווייץ, איטליה,

אנגליה הולנד,

1 1
יום 16

$1,249
 נאפולי, איטליה, ספרד,

קאפרי
22.7.81מ־ די', יום כל

6 •

הרומנטית אירופה
פנסיון /'2 יום, 17

$1,498
 ספרד, אנדורה, צרפת,

 אוסטריה, איטליה,
שווייץ.

1.7.81מ־ די, יום כל

קוקטייל אירופה
פנסיון 72 יום, 15

$1,470
 גרמניה, הולנד, אנגליה,

 צרפת. שווייץ, אוסטריה,
7.7.81מ־ ג׳, יום כל

פנסיון 72 יום, 15
$1,485

 הולנד, סקוטלנד, אנגליה,
 צרפת. שווייץ, גרמניה,

7.7.81מ־ ג׳ יום כל

 באתונה חופשה
פוסיידון

 בפוסיידון, ימים 8
 המעולה המלון יוון,

בפאלירון
$474

מלאה וכלכלה שיט כולל
מיקונוס באי

2.6.81מ־ ג׳, יום כל

ביוון בילוי
יום 14

$787
 יוון ברחבי וטיולים בילוי
 אתריה נופיה, על —

 כלכלה עם ואנשיה,
מלאה.

6.7.81מ״ שבת כל

בסקנדינביה מסע
יום 15

$1,298
 דנמרק, נורבגיה, שבדיה,

אוסטריה
5.7.81מ־ ג׳ יום כל

1981 סקנדינביה
יום 23

$1,898
 שבדיה, גרמניה, הולנד,

 נורבגיה דנמרק,
ם כל ו 7.7.81מ־ ג׳ י

באירופה רכב
 חדישות מכוניות
עצמית לנהיגה

ד לשבוע,$99נ
קילומטרים הגבלת ללא

?טג'ק ם$29.90 יה״בםא״ ליו
ללא מינימום קופונים 7 1׳־ ־,1'יי'־ , ■ קילומטרים הגבלת רכב לשכירת

מיניבוס
אנשים 9ל־

 הגבלת ללא לשבוע,
 אפשרות קילומטרים.

קארוונים! לשכירת

ביוון נופש
ימים 10

$599
 ובמיפרץ באתונה שהיה

 לאיים שיט כול פאטרס
 והידרה פורוס, אגינה,

 וביקור לארגוליס טיול
 באולימפיה

מלאה. כלכלה עם
11.6.81מ־ ה׳ יום כל

בקאריביים שיט
ימים 7

 אירועים גדוש נופש
 יום כל וחויות.

 לילה כל הרפתקאה,
 שמתגשם. חלום

 המלך, כיד ארוחות'
 מופעי־ מסיבות־קוקטייל,

חוף. סיורי בידור,

ך,*

הרחוק המזרח
, ׳ יום 28

$2,895
 הונג־קונג, פיליפינים, יפן,

 תאילנד סינגפור,
 15.7;81מ־ ד׳ יום כל

/__________________
 באנגליה אנגלית

לנוער
שבועות 3

 לימודי של מהנה שילוב
 חופשה עם אעלית
 אנגליה בנופי מרתקת

 מגוון מיבחר המרהיבים.
 לימודים חופשות של

 פעילות הכוללות לנוער,
 בידור מופעי ספורטיבית,
הכרות. וסיור

0

'8

הנסיעות. משרדי בכל והרשמה פרטים

 הטיולים עונת
נפתחה־ ל לחו׳

3)22822 הזה העולם


