
שק  לצאת עכשיו ככר לך מתח
מהנה? לטיול או מלהיב לנופש

 גן אי שמעת? לא עוד פלמה על
 הכל. בו שיש עדן

 חופשה שם לבלות תוכל
 תשכח שלא שבוע בת מלכותית
במהרה.

ו׳. יום בכל 3.7מה־ .החל

 ביותר המרתקת הדרך זו
 — הברית ארצות את לראות

 חדישה. אמריקאית במכונית
 הפרטיות מכל נהנים אתם
 זמן לבזבז מבלי שלכם: בקצב

 ובחיפושים דחוס באוטובוס
 מלון. בתי אחרי
 הארגון חשבוננו. על הדלק

 מקצועיים — והמדריכים
להפליא.

 שרק ובתנאים במחיר זאת וכל
 להציע. יכולים אנחנו

 ביוני, 25ב־ — 81 אמריסע
 ,9 ,4,2 בתאריכים יולי בחודש

 27וב־ 30,23,18,16,11
לאוגוסט.

פלמה + ספרד
 רוצה שאתה מרגיש אתה אם

 מפלמה וגם מספרד גם להנות
 הכולל יום 15 של לטיול צא

טולדו, מדריד, - בספרד שבוע
שני וברצלונה,ושבוע ולנסיה י

 $1095ב־ דה־מיורקה בפלמה
בלבד.

 הבט. יקר יעד שזהו חשבת אם
 מציעים שאנחנו הטיול במחיר

 ענקי 3 מציעים! אנחנו ורק —
 את לך להגיש חברו תיירות
 במחיר הסקנדינבי החלום

 :מהמקובל בהרבה נמוך
 היוזמת החברה — פלוס נופש

והמארגנת.
 התעופה חברת — סטרליע

 בעולם הגדולה הסקנדינבית
שכר. לטיסות
 התיירות חברת — צ׳רבורג
 בסקנדינביה. ביותר הגדולה

 בדנמרק, משבועיים תהנה
 והפיורדים. נורבגיה שוודיה,
 שרתון!) גם (כן, פאר, מלונות

 טיול ומסלולי תענוגות שייט
 ישראלי מדריך בלוית מרתקים,

 כלול הכל והכל — צמוד
וי. יום בכל 3.7מה־ החל במחיר.

 .10.6 עד לנרשמים מבצע מחיר
 במכונית יום 33ב־ אמריקה

חוף. אל מחוף פרטית י

 לנופש אתכם מטיסה פלוס נופש
 ביוון. מקום בכל

 בארץ 1 מס׳ המומחים אנחנו
 לשם ומטיסים יוון, ליעדי

 מכל מרוצים תיירים
 אחרת. ישראלית חברה
 — רחב היעדים מגוון
 ביוון ימים 10 בן מסיור החל

 ■ ברודוס שבוע דרך הקלאסית,
 הנופש כפר מיקונוס, בקוס, או

 פוסידון,אתונה הבינלאומי,
 ועוד סקיאטוס קורפו, והאיים,

ועוד.
 נדאג ואנחנו יעד, לך בחר

 יפתיעו המחירים לשם. שתגיע
שלך. כולה וההנאה אותך,

כוללים: המחירים
 הסעות, ושוב, הלוך טיסות
 שייט מלונות, ישראלי, מלווה

 כמפורט אחרת פעילות וכל
הטיולים. בתכניות

והרשמה: פרטים
 פלוס, נופש טיולי - הסתור
 ת״א, 76 פרישמן

 )03(222158/9 טל.
 :הסתור ובסניפי

 חיפה, : )02(224171/2:ירושלים
 ת״א, : )04(671313
 ):03(721343 ר״ג, : )03(299281

שלך. הנטיעות טוכן ואצל

 עם צא - הסוס בלי לנופש צא

* 1 0 1* סהוס נוסש ,
בחו״ל. נופש לטיולי המובילה החברה

מיורקה. דה בפלמה פלוס״ ״נופש עם מבלות היופי מלכות
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