
אילת! יותר הרבה לו נותן סונסטה של הצ׳קים פנקס
הרבה: כל-כך להציע יכול סונסטה אביה מלון רק

800 קס פנ
 פנקס את חינם מקבל מפנק לסופשבוע המגיע אורח כל

 רכישת המאפשר שקל, 800 בשווי סונסטה של הצ׳קים
ובבר, בטרקלין במסעדות, ומשקאות מטעמים

 של שפע עם ראשון, יום עד שישי מיום מרתק בילוי
 :תשלום בלי פינוקים

שישי ביום
קולדה. טאבה — שקיעה של קוקטייל ★
חגיגית. ארוחת־ערב ★
העולם״. ״סוף במועדון ראשון ומשקה כניסה ★
המשפחה. לכל בידור תוכניות ★

בשבת
עשירה. ישראלית ארוחת־בוקר ★
בגלשן־רוח. או בטניס קבוצתי שעור ★

סקי. במיצנח בשימוש או צלילה ציוד בשכירת הנחה 1596 ★
למבוגרים. חברה משחקי ★
לילדים. מיוחדים שעשועים ★
 מוזיקה עם הבריכה שפת על הכוכבים לאור בר־ב־קיו ★

לריקודים.
ראשון ביום

עשירה. ישראלית ארוחת־בוקר

השבוע. סוף לכל לאדם שקל 4,950 הזה השפע כל

?ס?פ ב ע נ נ סנףעז
 הנאה של נוסף ליום הישאר !כזה תענוג להפסיק כדאי לא ^

 קטנה תוספת תמורת שני, יום של בוקר ארוחת עם סוף בלי
שקל. 650 של

ה^ תנ 7200למ
 ארבעה, שלושה, ליומים, אמצעהשבוע, של חופשה ■קחלך

 חינם קבוצתי שעור קבל פנסיון), חצי (ימים חמישה או
 אביה של הצ׳קים פנקס את קבל בגלישה, או בטניס

 המיוחד במחיר זה וכל יום, לכל שקל 600 בשווי סונסטה
 ליום. שקל 2,225 — כל־כך

 שקל, 6,675 רק לך יעלו משגעים ימים 3:לעצמך תאר
 בשווי סונסטה של הצ׳קים פנקס את חינם מקבל יאתה
ומשקאות. למטעמים — שקל 1,800

 הארץ בכל הנסיעות וסוכני סונסטה מלונות אנשי
לך. שמחכה החוויה על הכל לך לספר ישמחו
לרשותך: הטלפונים

הזמנות מחלקת הזמנות מחלקת ישראל סונסטה משרדי
 ירושלים סונסטה אילת סונסטה אביה 03־455241/2 — תל־אביב
02־528221 059־76191 455756 — תל־אביב

 סיידים אנחנו
בישראל

 עד 17 מ־ השבועות חג .למעט30.6.83 -עד1.5.83בתוקףמ־ המיבצע
 ואינם שרות דמי כוללים זוגי, בחדר לאדם המחירים במאי. 22

 הדולר שער לפי .ו6.83ב־ יעודכנו מע״מ.המחירים כוללים
חינם. הלינה — ההורים בחדר לילד

ארוחהכוללות
וטיסה

 להזמין ניתן
ארקיע במשרדי

 )03(413222־5 תל־אכיב:
 )02( 225888 ירושלים:

)04( 64337 חיפה:
)053( 23644 נתניה:

)067( 44117שמונה: ק.

 הבצע
אילת הרץ

יומית שכירות תינם
 קילומטרים. עבור תשלום

 בלבד. ומע״מ ביטוח דלק.
 במרכז מכונית השוכר לכל

 או באילת. אותה ומחזיר הארץ
 כמרכז ומחזיר באילת השוכר

 הארץ במרכז השוכר או הארץ
 הארץ. במרכז ־ ומחזיר

הנחה 25ץ>0
 באילת מכונית השוכר לכל

באילת. אותה ומחזיר

אילת טאבה, חוף סונסטה, אביה


