
אילת — קיסר מלון
 הלילה מועדון אילת, מלמות פאר

 לינה לזוג, שקל 504 באילת. החדיש
 12 גיל עד ילדים ליום. בוקר וארוחת

הנחת. 50״״ הורים בהדר

נתניה — בלו־ביי מלון
 שחיה בריכות 2 נתניה, מלונות פאר
 כולל שי 350.— מפוארים אוכל הדרי

 פנסיון, חצי זוגי, בחדר לאדם מע׳־מ
לילות. 4 מינימום

נתניה — המלך שלמה
 בריאות, מועדון כוכבים, 4 פאר מלון

 ש׳ 366.— סאונה, שחיה, בריכת
פנסיון. חצי זוגי, בחדר לאדם

סוי קלאב מלוןקאנ
 בחודש ומשפחתי, ספורטיבי נופש
 עשיר מברביקיו גם תהנו יולי

 רגילה. ערב ארוחת במחיר
 שקל 150 - בלבד (ברביקיו
 שקל 390ב־ זאת זכל לאדם).

 פנסיון. חצי זוגי ניחדר לאדם
לאוגוסט). גם תקף (המחיר

 — האדום הסלע מלון
אילת

 ערב בידור הכולל היחיד המלון
 לילדים תוכנית מעולה, אוכל ערב,
. במחיר זאת וכל  כולל שי 440-

 זוגי, בחדר לאדם מע״מ
פנסיון. חצי

ת גלי כנו
 השוהים לאורחים פאר, מלון

 חינם שהיית ניתנת לילות, 3
 בוקר) וארוחת (לינה הרביעי בלילה

 שקל 3.309.— במחיר זאת וכל
 בסיס על לזוג מע״מ כולל
 שהלילה לילות 4 ל־ פנסיון חצי

 לינה של בסיס על הרביעי
בוקר. וארוחת

 ביממה שעות 24 החדיש, הנופש כפר
 בידוד לחוויות ספורטיביות פעילויות

 לאדם שקל 440 של במחיר זאת זכל
 • :מלא לפנסיון מע״מ כולל
התוכניות. כל כולל

 — הירח בקעת מלון
אילת

 עם למשפחות מעולה נופש מלון
 אוכל חדר שחיה, בריכות• 2 ילדים,

. בהגשה,  מע״מ, כולל לזוג ש׳ 423-
בוקר. וארוחת לינה

אכדיה כרמל, קיסריה, דן
 (לינה חינם חמישי לילה + לילות 4

 וסלסילת יין בקבוק בוקר), וארוחת
 שקל 325. — ב־ זאת וכל בחדר פיחת
 בוקר וארוחת לינה זזגי בחדר לאדם

)22.7ה־ עד בתוקף וקיסריה (אכדיה

קיסריה — קיסרית

מ.ע.מ. כוללים המחירים כל *
1.8.81 ה־ עד בתוקף המחירים *
וויזה ישראכרט אשראי כרטיסי מכבדים *
 אשראי כרטיסי באמצעות טלפוניות הזמנות *

03־286188 1 טל. :ישדאכדט

 הזדרזו — שעריו פתח דולפינריום +
 ההרצה תקופת ממחירי ותהנו

איש ו 5 מעל לקבוצות מיוחדים תנאים *

ישראל כל

פחות! ואפילו המלון בית במחירי

 :ונופש״ תיירות ״כל־ישראל, בסניפי והושמה פרטים
 חולון: * 286186/7 טל. ,95 אלנבי ישראל״ .כל הנהלת תל־אביב:

 11 בלפור רת׳ : חיפה * 03־847652 טל. ,60 סוקולוב רח׳ תודיקו,
 ,6 הנציב שמואל רת׳ שרטורס, נתניה: 4 04־643258 טל.
 סו, הכנסת רחוב אקדמי־טרוול, עפולה: + 053־31343 טל.
 טלפון נפתי, מרכז אשקלונטורס, אשקלון: * 065־93123 טל.

 ♦ 03־946646 טל. ,45 הרצל רח׳ לציון: ראשון * 051־29922
 באר־שבע: * 052־22192 טל. ,78 ויצמן רח' טמסח, כפד־סבא:

 רה•■ פתח־תקוה: * 057־74615 טל. ,48 העצמאות רח׳ בן־וייס,
 טלפון ,5 חנקין רת' רן. רעננה: * 03־911744 טל. ,4 איכילוב
.03־721343 טל. ,47 ביאליק רה׳ היסתור, רמת־נן: * 052־23984

המעולים הבותנה לבני

ב הטובים ביותר־אבל הגדולים לא

ם ל עו ה ה 228824 הז


