
*

באילת המלונות התאחדות כשיתוף התיירות משרד

באילת <11* אץ
! ד י ח ס י ל - ב י נ ה
נסיעהיטיסהיסלתחו-ססעדחו

מחיר 1/2 ב־ הכל
 בארקיע מחיר /'2
 תיור באגד־ מחיר /2
 הגליל טיולי של בצ׳רטרבוס מחיר /2
באוויס מחיר /'2
 בוקר וארוחת חדר נסיט על - במלונות מחיר /'2
במסעדות מחיר /2
 עצמי) (שרות במצדה 5:5 במסעדת מחיר /'2
אילת באזור בסיורים מחיר /2

ק המאוחד המזרחי מ
 בהלואה שקל) 5,000 (עד החופשה מהוצאות /'2

 המאוחד המזרחי בבנק חשבון פותח לבל נוחה,
המיבצע. בתקופת — בארץ מקום בכל

באילת: מקומות הזמנות
במיבצע המשתתפים במלונות ישירות

 המובילים אצל הנופש חבילות את להשיג ניתן
הנסיעות. סוכני ואצל

ההנחה! את מקבלים אין
 והזמן באילת לך המתאים המלון את בחר

 מיד לפחות. לילות 3ל־ בו שהותך את בטלפון
 המיבצע שובר הדואר, באמצעות אליך, יישלח

 הדרכים בכל ס/ייסל של בהנחה אותך המזכה
 צירטרבוס תיור, אגד ארקיע, :לאילת המובילות

 תקבל למלון הגיעך עם אוויס. הגליל, טיולי
 בהנחה אותך המזכה נוסף, שובר
 במלון. שתקבל רשימה פי על באילת, עסק בבתי
 עד לילדים — במלונות 5ס0ס/ של ההנחה על נוסף

 ולילדים נוספת הנחה 50/י>0 ההורים בחדר 12 גיל
 ללא השהיה - ההורים בחדר שנתיים גיל עד

תשלום.

 וארוחת־ לינה בסיס על זוגי בחדר לאדם המחירים כל
 לא ,1.7.82 עד (בתוקף ההנחות מע״מ. וכוללים בוקר
 מהמחירון הן )30/5 עד 27/5 מ שבועות חג כולל

קודמים. הסכמים מבטלות ואינן הרשמי

/ \  9 **1117/9777ן ווו/

 — כאלה מחירים עם
״ל! צריך מי חו

המיבצע מחיר
9שק 5 $ טלפיו חד כוכב א

172. • 8.20 059־73953 קיי בלו ס
־,,194 9.20 73105 השמש מפרץ
202,,* 9.65 .3*30־־ 73191 קל הד

ם שני כבי כו
227 10 80 ׳־זהדגלג 059־75127-8 ה דלי
237 11.30 73188־9 סנפיר
237 11.30 76121־3 בל
243 11.60 — 73145־7 אן רי ק
248 12.90 76151־3,5 עדי
288 13.70 72171־2 ם ם הי דו א ה

ם שלושה כבי כו
268 12.75 25ד50- 059־73181־5 אב מלוני קל
257, 12.25 2*050" 75135־6 ר מלוני או ט
277 13.20 2 6 -4 ^ 75111־8 רח בקעת הי
280 13.50 74131־3 עציון
311 14.80 76111 אייל
300 15.70 75176 ה קנ אמרי
376 17.90 73176־8 סנטר

ם ארבעה י ב כ מ
252 ־. 16.75 059־72121־6 שבא מלכת
460 21.90 73121־5 ת גלי ל אי
460 ־. 21 90 43-80־ 73131 נפטון
460 21.90 75151 ת גני שולמי
460 21.90 72151 ריה מו

470־. 22.55 73171 ם הסלע דו א ה
499־ 2־ 4 76161 סר קי

540 25.75 74111 לרום

1.197 ־. 57־. <34־־- ה ס ע: טי ארקי ב
180.* 8.* ^36־־-־ ס נסיעה לי בצירטרבו ל: טיו הגלי

— ר באגד נסיעה תיו
882 ־. 42 ־ ^  : ם ור בדרך באתרי ק הדרכה בולל בי ו

ם : א ת ה ם הרכב. לסוג ב מו ם 3 מיני מי י ס רכב שכירת וי או

ושוב. הלוך לנסיעה המחירים כל

ונסיעה1 טיסה מקומות הזמנת
 בארקיע: נופש וחבילות טיסה

 ,02־225888 ,03־413222/5 ,03־233285
 067־35301 ,053־23644 ,04־643371

03־242271 אגד:
 03־220819 ,03־221372 :הגליל טיולי

03־337761 אמיס:

השנה
 תיירים אנחנו

בישראל

ד
נ

לאילת מקומות הזמנת
 ,140 אבן־גבירול ;03־22204: ,28 גורדו! ת״א:

 ;03־731773 א־15 הרואה ר״ג: ;03־450359 .450683
 חולון: ,03־997965 ,37 רוטשילד :לציון ראשון

 ,90 הרצל שבע: באר ,03-882305 .86 סוקולוב
 ,04-987390 מסחרי, מרכז כרמיאל: ,057-78108

 . ירושלים: ,053-38757 ,10 העצמאות ככר נתניה:
ףטבריה ;02-227943 ,5 פינס רח חדי אל : 1, 

ישראל כל067־21284
ש חוזי-זפ רוי

 רבי הרצליה: ,03-286186 .95 אלנבי ההנהלה. ת״א:
 ,10 הכנסת עפולה: ,052-50479 ,2 עקיבא

 חיפה: ;053-43562 .4 הרצל נתניה: ,067-93123
 ,163 הרצל רחובות: ;04-667658 ,6 ירושלים

 אשקלון: ,02-227223 .38 יפו ירושלים: ,054-50625
 אביבים: נמה ;051-23651 נפתי. מרכז

אל חדרה:הרברט ,03-424141 ,11 אופנהיימר  סמו
46, 063-31587

#,.*ר

 (ככר 4 ריינס ,612610 ,612567 ,111 ת״א:אלנבי
 (ככר ,131 זיבוטינסקי ;248306 ,229554 דיזנגוף),
 ,27 הנוער עליית גבעתיים, ;255741 המדינה),

 הנשיא שד• ;645403/4 ,5 חיפה:נורדאו .313159
 063-24670 .71 הנשיא חדרה: 88882 ,82277 ,126

 ב״ש: .02-234006 .1 ראשונים דורות ירושלים:
 .053-40374 .3 הרצל :נתניה 057-72067 ,116 הרצל
ןרעננה קי חנ  ,13 גושן קרית־מלאכי: 052-23984 ,5 :

 רחובות: 055-22520 .11 רונוזין :אשדוד .055-92643
ה:הרצל .054-53189 ,7 הפועלים בית הרי  ,73 נ

04-928874-6.


