
דגש

בוולרים המחירים דוגמא / השוואה טבלתברולרים המחירים דוגמא / השוואה טבלה

החטנון
חנוסע

לצעיריט/ות
לטטודנטים

ובני
 משפחותיהם

 גיל הגבלת ללא
איסת״א בטיסות

 בחברות *31 גיל עד ולסטודנטים 26 גיל עד לצעיריס/ות מחיר ,
רגילות

מתל־אביב טינוות

18 89 107 לאתונה
36 178 214 וחזרה לאתונה

117 278 395 מלונדון חזרה לאתונה
35 288 323 מפריז חזרה לאתונה
64 278 342 מקלן חזרה לאתונה
70 288 358 מקופנהגן חזרה לאתונה
35 288 323 מציריך חזרה לאתונה
99 189 288 ללונדון

243 333 576 וחזרה ללונדון
126 378 504 מפריז חזרה ללונדון
151 388 539 מקופנהגן חזרה ללונדון
116 388 504 מציריך חזרה ללונדון
145 378 523 מקלן חזרה ללונדון
27 189 216 לפריז

133/99 299/333 432 וחזרה לפריז
79 388 467 מקופנהגן חזרה לפריז
73 378 451 מקלן חזרה לפריז
44 388 432 מציריך חזרה לפריז
52 199 251 לקופנהגן

104 398 502 וחזרה לקופנהגן
98 388 486 מקלן חזרה לקופנהגן
69 398 467 מציריך חזרה לקופנהגן

46/29 189/206 235 לקלו
71/64 399/406 470 וחזרה לקלן

63 388 451 מציריך חזרה לקלן
17 199 216 לציריך

לונדון, למעט *
הערות:

 מעל גם תוקפם אשר סטודנט כרטיסי בין נערכה ההשוואה א.
רגילות, שכר בטיסות השהיה מיגבלת שהם יום, 28ל־

לילדים. הנחות ב.
ו. 09!)לניו־יורק ברט משלם, אינו שנתיים גיל עד תינוק ג.
לסטודנט. זהה למחיר זכאים הנוסע זוג בת / בן ד.

החסכון
לנוסע

לסטודנטים
באיסת״א

טיסה
רגילה

46 483 529 אחד כיוון לגיו־יורק
מ־ החל מ־ החל ת״א-ניריורק-ת״א

791 683 1,474 9ל־ ם0 ו י

הרחב לקהל אנג׳לס ללוש צ׳רטר

ברולרים המחירים דוגמא / השוואה טבלת

החסכון
לנוסע באיסת״א בטיסה

רגילה

172
 מ־ החל

927
 מ־ החל

1,099
 אנג׳לס-ת״א ת״א-לוס

יום 45ל־

189
 מ• החל

788
 מ־ החל
975

 אנג׳לס- ת״א-לוס
 ניו־יורק־ת״א

יום 45ל־

רכב השכרת
מוזלים במחירים

מלון בתי
העולם ברחבי לנוסע שרות

נופש חבילות
מעולה באיכות הרחב לקהל

מאורגנים טיולים
שונים וליעדים הגילים לכל

לשפות קורסים
הרחות לכל

שונים ביטוחים
לחו״ל לנוסעים

ת כרטיס תט/ סטו
בינלאומי

הפלגה כרטיס
ואיטליה ליון

העצמאי למטייל חינם ייעוץ

.82 איסתא־קיץ חוברת לי לשלוח אבקשכם

משפחה. שם..................שם
..............................כתובת
...............................מיקוד

669139 טל. חיפה: .225258 טל. י-ם: ,247164-5טל. ת״א:
א ת ס .63401 אביב תל ,109 יהודה בן אי

232919 הזה העולם




