
המראה מכווץ. ומנג׳ט רחבים שרוולים וולנים, עם דקה "11111 111? ל 111 מיני שכבות חצאית פרנק. 149 עלה והנוצץ המבריק ■1• 1 י *יי! #111
 פרנק. 180 — סירה בסגנון אלגנטיות ם, הנעל׳ פרנק. 200ב־ טאפטה, מבד שחור, בצבע
המשוגעות. העונה סוף מכירות בזמן בשנה, פעמיים לפאריס לנסוע אפשר, וגס כדאי,

קת פייר! וזי
נעלי פרנק. 100 עלו רבעי

— 5 4_■ _ !—

 כותנה עישוייה פיירו, הבוכה הליצן בחולצת שולי, משמאל
 שלושת־ באורך המכנסיים פרנק. 149ב־ וולנים והרבה
פרנק. 90 עלו — לאופנה החוזרות השחורות הלאק

*

ה ווי עד■■! הנד, למוות ב הו  נ
בתל־אביב מאשר בפאריס לקנות

מוש־ טירוף משוגעת, נוכית,
 דווקא ולאו חברותיכן, יאמרו !״לם //יי

 ל־ בדרך שאתן כשישמעו גבכן, מאחורי
בפאריס. מסע־קניות

 שם המחירים בפאריס? היום קונה ״מי
לונ ״מילא יוסיפו. הן מסמרי־שיער!״

?״ פאריס אבל רומא, דון,
 לנסוע מגונה), (ולא הרגל לי עשיתי

 במשך ולחרוש לפאריס, בשנה פעמיים
וחלו חנויותיה על רחובותיה, את שבוע

לק ולקנות, העיניים, מאירי הראווה נות
העונה. לכל לקנות, נות,

 ראש. ועד רגל מכף הכל! קונים? מה
סווד חולצות, חזיות, תחתונים, גרביים,

 נעליים, ׳שמלות, מכנסיים׳ חצאיות, רים,
ו ועוד צעיפים כובעים דקטים, תיקים,

עוד.
 בגדים בפאריס קונים ואיפה כיצד אבל

חודשית? משכורת עם אופנתיים ופריטים
 להיות החלטיות. — ראשון שלב •

ב ■לבוש פריט אף לקנות ולא החלטית
 לא ואפילו לשיער, מברשת לא ארץ.
חודשים. ישישה במשך לכסף, ארנק
ברצי והפעם לחסוך! — שני שלב !•
 בצד לשים שעון, כמו חודש, כל נות.

 שהם לחודש, פרנק 1000 רצוי כסף. סכום
ל שקל 3.2 (כשהשער שקל 3200כ־

ש מי שתבורך. יותר, שיכולה מי פרנק).
 לקנות לשכוח אין כמובן, טוב. גם פחות,
 בכספת, ולשים צרפתיים פרנקים מייד
מהעין. ׳רחוק
 מראש. הנסיעה מועד את לתכנן >•

 מהחבר מהעבודה, יחופש שבוע לקחת
מכי תחילת לקראת והילדים, הבעל ר/או
ו בינואר המתקיימות סוף־העונה, רות

ביוני.
 קטן, במלון מראש מקום להזמין >•

ל פרנק 100כ־ ליחיד שמחירו וזול, נקי
המיועד. הקניות אזור במרכז לילה,

• בטיסת מקום להזמין לשכוח לא י

 299 של סביר במחיר השבת, ביום שכר,
דולר.

 מדוברת בצרפתית להתאמן להתחיל •1
עברי־צרפתי. שימושי מילון לקנות ו/או
 חבריה לך יש אם עצמך עם לברר :•
 קניות חוויית עימה לחלוק רוצה שאת
במחיצ לשהות מסוגלת ושאת זה, מסוג

 כולל ימים שבעה כפול שעות 24 תה
העוב את בחשבון לקחת .יש :מצבי־רוח,

 אז חברות. תחזרו לא שאולי המעציבה דה
חושבים. לעשות יש

 למצוא רצוי נוספת. ידידותית עצה
 גם אלא צרפתית שומעת רק שלא חברה

 שוטפת, בצורה חובה לא אותה: דוברת
 כבר אם מה״מסתדרות״. שתהיה אלא

השפות. בשטח תועלת שיביאו אז חברות,
מוכ אתן ההוראות, כל אחרי ועכשיו,

 פרנק 6000 כישבידיכן לדרך, לצאת נות
הטיסה. מחיר מינוס

 במיבטא
״סרפתי״

 להניח יש הגיעה. המיוחלת שכת ^
 להביא בטובו יואיל החבר או שבעל, 1 י

 מאה חסכתן (כך לנמל-התעופה אתכן
רי מיזוודות שתי בידיכן לפחות). שקל
 בנמל-התעופה ואתן נחתתן המראתן קות.

 פעמיכן שימו דח־גול. שרל או אורלי,
 שם לחשוש, לא הקרובה. המוניות לתחנת

 הלקוחות, על המוניות נהגי מתנפלים לא
ו המלון בשם ניקבו מסודר. תיור יש שם

 רפ־0״ הכי מיבטא לאמץ נסו בכתובתה
 קורת- לנהג לגרום כדי שאפשר, תי״

 שמדברים אוהבים הצרפתים הם, רוח.
משתדלים. לפחות או בשפתם, איתם

 אני פאריס. במרכז אתן קצר זמן תוך
 במלון האופרה, באזור •להתמקם ממליצה

בקי מישפחתי קטן, — אחד כוכב בעל


