
 מבחר לנוסעיה מציעה על אל חברית
ובאמריקה באירופה תיירות שירותי

 התכנית לילות. 13—7 של לתקופה
אנג רחבי בכל מלון בתי 200 מציעה

 במחירים והכל רכב, כלי מיגוון ליה,
סבירים.

___________״כרמל״
אל של הממוחשבת ההזמנות מערכת

 היוצאים הישראלים על המועדף התחבורה אמצעי הינה הטיסה
 את הישראלי־המטייל מעדיף התעופה חברות כל בין לחדל.
 היעילים, הטיסה לשהותי נוסף על. אל הלאומית התעופה חברת

 רדתו לאחר גם — לנוסע תיירות שירותי מיגוון על אל מספקת
 חברות מספר עם על אל התקשרה ,כך לצורך המטוס. מן

מעמי ובאמצעותן בעולם, והמלונאות התיירות בענף מובילות
 איכסון הבטחת סיור, תכניות מבחר על אל נוסעי לרשות דה

 נהנים אלו בתכניות דעוה שכור רכב תכניות בבתי־מלון,
מיוחדים. מתעריפים בלבד והם על אל נוסעי

ב עוד אינן וקנדה ארה״ב אירופה,
 המצוי הישראלי רחוק״. ״עולם בחינת
 ורבים אחת מפעם יותר בחו״ל ביקר

ל הבאה נסיעתם את כעת מתכננים
 בוחר המכריע הרוב לעסקים. או טיול

 יעיל מהיר, תחבורה ככלי בטיסה
היש מעדיפים טיסה, כבר ואם ונוח.

 אתה על באל על. באל לטוס ראלים
 בסניפי לך. יספרו הם ״שייך״, מרגיש

 מדברים התעופה נמלי בכל על אל
 רחוק להיות נהדרת הרגשה וזו עברית,
 חברת מסביבך. אותה ולשמוע מהבית

 ומאמצים משאבים משקיעה על אל
ה ברמת מתמיד שיפור למען רבים

ה זכתה לאחרונה, לנוסע. שירותים
 בינלאומיים הישגים במספר חברה

 למקום הגיעו טיסותיה משמעותיים,
 סקר מבצעי, בדיוק בעולם הראשון

 המפורסם, מייל״ ה״דיילי של מיוחד
 הראשון המקום את על לאל העניק
 לאטלנטיק, מעל לנוסע השירות בטיב

ב דורגה על אל של העסקים מחלקת
 בין הראשונים המקומות משבעת אחד

 חברות של עסקים מחלקות עשרות
 שנערך במחקר הבינלאומיות התעופה

• נודע. תיירות עיתון ע״י

וה בשיפורים, חשים על אל נוסעי
 והערכה תודה מכתבי אלפי — ראיה

לחברה. המגיעים מרוצים מנוסעים

 של תפקידה ומצטמצם מתרכז לכאורה
יעי טיסה שרותי במתן תעופה חברת

 חברת כי מסתבר אך ובטוחים, לים
 נוספות דרכים תדיר מחפשת על אל

 כך במטוסיה. הנוסע התייר על להקל
 מספר עם להסכמים על אל הגיעה
 — לתיירים שרותים המספקות חברות

 את. כאשר מהמטוס, רדתם לאחר מייד
ב עוד הנוסע עורך הסיור תוכנית

ארץ.

- גרייהאונד  סיורי י
 ,המפואר האוטובוס

בארה״ב
 ״גריי־ עם.חברת הסכם על אל לחברת
 בכל סיור שרותיי המספקת האונד״

בשי מפואר. באוטובוס ארה״ב רחבי
 מראש קבוע מסלול הנוסע בוחר זו טה

בהת המטייל מזמין המלון בתי ואת
 אלו סיור שרותי הנסיעה. למסלול אם

ו היחיד לנוסע ביותר כזולים הוכחו
לתיור. נעימה דרך מהווים

 והצעות רבות תוכניות ל״גרייהאונד״
 ״אם־ כמו הישראלי לנוסע מגוונות

 לנוסע המאפשרת תוכנית — ריפס״
ב הגבלה, ללא אחד, נסיעה בכרטיס

מוג תקופה למשך וקנדה ארה״ב רחבי
סיו ״גרייהאונד״ מציעה כן כמו דרת.
ה לנוסעים ומאורגנים מודרכים רים

מירבית. נוחות המבקשים בודדים
 מאורגנים לסיורים להצטרף גם ניתן

 בקליפורניה סיורים חוף, אל מחוף
 במסגרת ועוד. קנדה ארה״ב, במזרח
מס לבחור אפשר ״גרייהאונד״ סיורי
לק ניתן (פרטים לינה הכוללים לולים

הנסיעות). סוכני אצל בל

 סיורים — נבדה אייר
אויריים

ה החברה עם הסכם על אל לחברת
 בסיו־ הידועה ״אייר־נבדה״ אמריקאית

 לקניון מעל המדהימים האוויריים ריר,
 להירשם זכאים על אל נוסעי הגדול.
 ולהבטיח בארץ, עוד החברה לסיורי
בסיור. מקום לעצמם

 0411ק06!א4 ?46101*
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 באתרי ידוע ארה״ב של המערבי החוף
 אל נוסעי שלו. המרשימים התיירות

שו סיורים 39 בין לבחור יוכלו על
חברת של נים
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 הנוחה בצורה ולראות ארה״ב במערב
כמו: מקומות ביותר והנעימה
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 מלונות מדריד
________1981 ארה״ב

 להגיע מאשר יותר מעצבן דבר אין
 מת בחבילות, עמוס עייף, זרה, לעיר

 אז ולגלות למיטה, ולהכנס להתרחץ
 אז או ללון. היכן לך אין שבעצם
 בתי־ בין המטורפת הריצה מתחילה

ול מוניות, על כספים בזבוז המלון,
 בו היום את מקלל אתה — סיום

הארץ. את יצאת

 הכינה זו מרגיזה תופעה למנוע כדי
 £££10יד תכנית את על אל חברת

 הישראלי לתייר המבטיחה £011£ב>
 שבמוק- המלון בבתי איכסון בארה״ב

 ארה״ב. ברחבי העיקריים התיירות די
סבירים. ובמחירים

מאר מלון בתי על אל נוסעי לבחירת
 טובה תיירות מדרגת קטיגוריות, בע

ב ידועים מפוארים, מלון בתי ועוד
ב המעולה ובשירותם בייהודם עולם
יותר.

 נוסעי לרשות העומדת נוספת תכנית
 70118. 01-1£)3£ תכנית היא על אל

 מלון בתי הנוסעים לרשות המעמידה
 המלונות רשתות מבין הנבחרות של

וקנדה. בארה״ב

 מלונות מדריד
1981 אירופה

ב על אל נוסעי זכאים באירופה גם
 תכניות מספר לבחור הסדירות טיסות
מלון. בבתי איכסון

לרשות מעמידה תכנית
 מק- מלונות, של רב מספר הנוסעים
 מבירות בחשובות שונות טיגוריות
אירופה.

0?4£; תכנית 7 £ במיו מתאימה ]££
בעש מלון בתי ברכב. חד.למטיילים

לר עומדים באירופה שדה ערי רות
 וסבי- נוחים ובמחירים המטיילים שות
רים.

 ישיר בקשר קשורה — ״כרמל״ — על
הגדו המלון בתי מרשתות רבות עם

 לנצל ניתן אלה קשרים בעולם. לות
 בלבד, ולהם על, אל נוסעי לתועלת

ואיכסון. לינה להבטחת

על אל ״טוס־סע״
__________;ו״אוויס״

 ״לראות כיום ביותר הפופולרית הדרך
ב התיור שכור. ברכב הינד, עולם״

 שכור ברכב מאוד. נוח שכור רכב
 נשיאת למוניות, תשלום חוסך אתה

וכיו״ב. מזוודות
 על אל הגיעה זה יתרון ראיית מתוך

 למובילה הנחשבת ״אוויס״ עם להסכם
סני ל״אוויס״ רכב. בהשכרת בעולם

 בעולם התעופה מנמלי ברבים פים
 * דיילת לך תחכה מהמטוס, רדתך ועם

 שלך המכונית מפתחות עם חייכנית
ה על ובמידע במפות אותך ותצייד
לבקר. כדאי בהם אזורים

 סוכן אצל להזמין ניתן ב״טום־סע״
לחופ המתאים הרכב סוג את הנסיעות

יחד). גם לשניהם (או לעסקים או שה

 ״טוס־ בשיטת הבולטים היתרונות אחד
 במקום הרכב את מקבל אתה סע״:
תוכניותיך... לפי באחר ומחזירו אחד

 סס״ 4.5 ¥0ס ?££45£״ תכנית
 מבחר לאנגליה על אל לנוסעי נותנת

רכב שכירת עם יחד איכסון תכניות

ה שירותי מבחר על מלאים פרטים
במש לקבל ניתן על אל של תיירות

הנסיעות. סוכנויות ובכל על אל רדי

 עושה מה
 החיפאי

 שהוא לפני
!על אל טס

 זמן. לו יש בשלווה. בעיתון מעיין קפה, כוס שותה בבוקר, מתעורר החיפאי
הטיסה. לפני שעה לשדה להגיע יכול הוא אבל בקרוב, יוצאת אמנם שלו הטיסה

 הגדולה ההצלחה לאור וואת הכרמל, בעיר גם נפתח על אל טיסה טווס שירות
ובירושלים. בת״א זה שירות של

 ולהשלמת לבדיקה הטיסה, שלפני בערב המזוודות את מביא החיפאי גם עתה
.80 העצמאות בדרך על אל למשרד - נמל מס תשלום הכוללים - הטיסה סידורי

 חג. וערבי ו׳ ליום פרט 18.30-22.00 השעות בין השבוע ימות בכל ניתן השירות
 הדרכונים, ביקורת לאולם מיד עולה התעופה, לנמל החיפאי מגיע הטיסה, ביום

ליעדו. בביטחה אותו שיוביל על אל למטוס ובקלילות בנוחות ונכנס

שהתל־אביבי מה
והירושלמי.

על אל לטוס רוצה אני
£ז מ/3 !_ ל 4 £1־-71/
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