
י א
בית שעורי עבורך עשתה

ייחודיות טיסות
 גיל הגבלת ללא משפחותיהם ובני סטודנטים לצעירים,

שוואה טבלת בדולרים המחירים דוגמא / ה

חסכון

לנוסע

 לצעירים, מחיר
 ובני סטודנטים

 משפחותיהם
גיל הגבלת ללא

באיסתא

 מחיר
 לצעירים

 ולסטודנטים
 31 גיל עד

 בטיסות
סדירות

ה מסלול ס מתל־אביב טי

128 307 435 מלונדון חזרה לאתונה
61' 288 349 מפריז חזרה לאתונה
98 288 386 מקופנהגן חזרה לאתונה
57 314 371 מקלן חזרה לאתונה
48 298 346 מציריך חזרה לאתונה
99 398 497־ מקופנהגן חזרה לפריז
49 408 457: מציריך חזרה לפריז

• 112 370 482 מקלן חזרה לפריז
151 395 546 מלונדון חזרה לפריז
135 405 540 מציריך חזרה ללונדון
185 395 ׳580 מקופנהגן חזרה ללונדון
86 408 494 מקופנהגן חזרה לציריך
95 424 519 מקופנהגן חזרה לקלן
85! 434 519 מציריך חזרה לקלן

 הפוכים. כוונים עם לטיסה ניתנים המסלולים כל
 הנחה. 50£ ילדים משפחתו. ובני לסטודנט זהה מחיר
 תשלום. ללא שנתיים גיל עד תינוק

בלבד. ,אחד לכיוון כרטיסים גם לרכוש ניתן
לונדון. למעט *

איכות טיולי
ארה״,ב

 שחורי רן בהדרכת וארכיטקטורה אומנות
יום 29ל- 24.7 יציאה

ב ׳מערב ״ ה ר  הטבע ושמורות קניונים א
יום 25ל־ 24.7 יציאה

רו ר פ ו ד ו ו ק א  ונופים פולקלור תרבויות ו
יום 29ל־ 24.7 יציאה

ם יוון איי ה  מסורת לשומרי מיוחד ו
יום 15ל״ 13.8 ,23.7 יציאה

קרנף טיולי
באפריקה הטבע בשמורות קמפינג
הגאגרפית החברה עם בשיתוף

יום 21ל־ 29.7 יציאה
מלווה (בהשגחתלאירופה נוער טיולי
וגרמניה. הולנד בצרפת,
 בין־לאומי נוער במרכז ושהיה טיול של שילוב

יום 21ל״ 3.8 ,24.7 יציאה

מצרים
א׳ דרגה מלון ולוקסור קהיר

ימים 8 חמישי, יום בל יציאה
ת״א —י קהיר —י ת״א

מפוארים באוטובוסים

1,650 $
ישראלי)

1,390 $

ושוב הלוך $ 699 אחד כיוון $ 499מ־ החל נידיורק — ת״א

הרחב לקהל
$ 299 ת״א — לונדון — ת״א
$ 299 !ת״א — פריז — ת״א
$ 333 ת״א — אמסטרדם — ת״א

רכב בהשכרת הנחות * ורבבות אניה כרטיסי * העולם רחבי בבל מיוחדים מחירים
ביותר הזולים במחירים בחו״ל נסיעה ביטוח *

לשפות קורסים

שמה: פרטים והר
 : תל־אביב
: ירושלים

ה פ י : ח

ם: סי פו מ ק

 109 בן־יהודה רח׳
5 אלישר רח׳
ת, בית  )245 (חדר הרצל רח׳ הקרנו

טת טכניון — באר־שבע — בר־אילן אוניברסי חיפה ו

03־247164/5 טל:
 02־231418 ,02־225258 ,02־248786 טל:
04־669139 טל:

חכרת ה ראהאיסתא


