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 מספרצ׳רטר
 הטיסה

שלך

 תאומי□ מבצע
 אחד ועוד

״82 ״חורף
ס£1נ8 במלון לילות 7 — לונדון דה-לוקס) (דרגת £\;¥כ>£ 110£5£>3\נ
בלבד $ 399 האופרה) (ליד £0££׳£1']ף במלון לילות 7 — פריס

 בלונדון לילות 3 פרנאס), (במון 3£0ס11 במלון בפריס לילות 4 —י פריט + לונדון
בלבד $ 425 מלונדון חזרה לפריס יציאה (דה-לוקס). במלון
הנסיעות. סוכני אצל פרטים

\ 03־287245 טל׳ תל־אביב, ,112 הירקון רחוב 5 5
השכר. טיסות לתקנות כפוף

 אקסנוס בוס ו ט יו צ
 הגליל טיולי של אוטובוסים

וחזדה לאילת
חדי אוטובוסים 10 לשרות מכניסה הגליל״ ״טיולי הנסיעות חברת
 ומאילת לאילת מתל־אביב צ׳רטד בסימון יופעלו מהם 2 אשר שים,

לתל־אביב.
 תיור. כחבילת היעד, במקום ולינה נסיעה כולל הצ׳רטר שיגנוו
תשלום. בתוספת הנוסע, בחירת לפי תהיה המלון מת

 כפי 5.30 במקום חניות, ללא דקות 30ו־ שעות 4כ־ הנסיעה שך
הרגילים. באוטובוסים הנסיעה נמשכת

 ללא בחירה, לפי חמה, או קרה שתיה פעמיים תוגש הנסיעה משך
 תציע הדיילת לנוסעים. חינם עיתונים תחלק במדים ודיילת שלום

 וארויעי־ ,סיורים רכב, שכירת — באילת בילוי אפשרויות :וסעים
 הנסיעה. כדי תוך להזמין ניתן כולם שאת דור

 ואפשרות מושב כל של האחורי בחלקו מגשים יש הנוסעים ;וחיות
 בית- הוא נוסף חידוש שכיבה. למצב עד כמעט המושב -כוונת

באוטובוס. ימוש

24

כלילי ׳מסגי
!יי

חיזוק
שרירים

זוהר אילן
03־440902 טל.

03־746480 1 777075 טל.

 של המנויים ן תעדיפו
ה 0הוווצ1.12.81מ־ החל הז

בשקל לשנה
 הוצאות מחיי

סח״כמ.ע.מ.משלוח העיתון

שגה לחצי
בשקל

415
470

728 = 78 +  45 + 605 
840 = 90 +  145 + 605

בארץ 4
רגיל דואר תבל לארצות 4

520 946 = 101 +  240 +  605

 חוץ לארצות המנוי דמי
אויר בדואר

אירופה 4

760 1357 = 145 + 607 + 605
קו קנדה, ארה׳׳ב, 4  מקסי

פרו ברזיל ונצואלה,
1100 2080 = 223 + 1252 + 605 קולומביה, ארגנטינה 4

800 1488 = 160 + ל23 + 605

 זילנד ניו אוסטרליה,
 חבש, טוגו, דרום־אפריקה,

קניה

940 1697 = 182 +  910 + 605 יפן טאיוון, פנמה, 4

830 1507 = 161 + 741 +  605
 סינגפור, קונג, הונג תאינלד, 4

קוריאה

7ר,14 הזה העולם




