
ם:בלקני□חב עם בשיתוף:יברס מציעי
 והבלקנים ץוירופה של מנשל□ מיזוג

 ־ מתחרים ללץו ובמחירים נפלזיוים חוויה בטיולי
להעניק! יכולה ״בלקנים׳ חב׳ שרק

 10.6.82 עד הנרשם נל *
 הטיול >זת ומשלם

$ של בהנחה יזכה 5 5
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־ 8 ם מי בפורטו-קראם נופש - •וון י

טר טיםות מ אבםון)החל לסלוניקי(כולל צר

 פחות־ ולשלם לראות,ליהנות
׳!! ״׳בלקנים בטיולי רק
 במלונות טיסות.איכסון הנ־־ל.כוללים: הטיולים מחירי כל

 מלא מטולה-.□נסיח ו״תיירות א׳ דרגה לוקס׳־. ״דה
ויוון. איטליה ביוגוסלביה,אוסטריה □נסיין וחצי בבולגריה
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הנסיעות משדד• בכל והרשמה פרטים
ב ן אבי 0־622976.*7ט 17רמב״ם :תל־ 3

ת ל ח  03-622976טל. 151י1בנינ נ
0טל. 190 ף121דיז 3 - 241163,224427 
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 — באילת״ גבול ״אין במבצע באילת. חינם״ ״חצי חופשת עכשיו לבלות אותך ׳מזמינה ארקיע
 הנחה. 5096 - מלון הנחה. 5090 - טיסה מחיר: חצי רק משלם אתה — ביוני 30 עד בתוקף

 באילת כוכבים 3 במלון לילות) 2(ימים 3 ואירוח ושוב הלוך טיסה הכוללת נופש חבילת
 רק כוכבים 4 ובמלון ).$83.5(בלבד ש׳1,754מ־־. החל לך תעלה בוקר ארוחות כולל

צהריים, ארוחת כולל ביאכטה, שייט יום :ארקיע לנופשי פיתוי ועוד ).$100,5ש׳( 2,111־.
ש׳. 630־. במקום ש׳ 210־. — מחיר 1/3ב־

 המבצע את נצל
 ובוא התקדים חסר

 לחופשה עכשיו
באילת. משגעת
 זוגי בחדר למשתתף המתיר

מבוגרים) 2 (מינימום
שקל. 21 = דולר שער לפי

בע״ס ■טראל״ס תעופה קו■ דולר) 12( ש׳ 252 סחיפה לטיסה תורפת
נ־ז* הנסיעות. סוכנויות ובכל 067־35301 פינה: ראש .053־23644 נתניה: ^4־643371 חיפה: 02־225888 ירושלים: .03־426262 עסקים: .03־413222־3־4־5 נופש: ת״א

ישיבה חערנת
 יצוא עודפי-71701.1 דגם
 מושבי דו+חושבי תלת
איטליה מתוצרת בדים בולל

מ.ט.מ.) במזומן(בולל שחל16,500

יידירו׳י ברהיטי רק
 חקו מתוצרת ביופיים מרהיבים רהיטים של עגק מבהר

מקומית. ומתוצרת
באשראי: רכישה תכלות

חודשיים יםתשלומ 8 עד
ת מודרג■ לריהוט האוסנר. בי

3אבןגבירול אביב־ תל 0
03- 252470

שיה איזור .14 החרוצים יד ירושלים־  תע
 02-716368/9 תלפיות

שאנן ,ווה54/56 טרומפלדוד חיפה־
04- 229238

2ויצחן הרצליה־ 0 052-88365

 אובל פינת
0 דגם ^.תוצרת -71^77  איטליה 1.0.

במאות 6+להגדלה שולחן

מ.ע.מ.) במזומן(בולל שמל 8,500

ם היפים לדברים בוא ה״ לדירן. בוא שב




