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מוכן יוון. י כ

״אטלס״ שר לירכתיים מגיעה לא חופשה □1ש
ט ימים 7 $480מ-

ושמים, מים של מרתק נוף פאר, באונית שייט
 שיזוף, סיפוני חצות), מזנון ביום(גם ארוחות 6

 קוקטיילים, סיפונים, 7 סאונה, קאזינו,
 בריכות 3 התעמלות, שעורי קולנוע, דיסקוטק,

 נשף הווי, צוות תזמורת, בינגו, שחיה,
 מספרה פטורת־מכס, חנות משחקים, תחפושות,

התאים. בבל מלא אויר מיזוג
 - רודוס ־ פיראוס(אתונה) - קוסדאסי(תורכיה) - פאטמוס - חיפה :המסלול

חיפה. - אשדוד - פורט־סעיד - אלכסנדריה

ל הפלגה כ מחיפה שישי יום ב
וישראכרט. ויזה,דיינרס-קלאב אשראי, כרטיסי לבעלי מיחזדים תשלום תנאי

שלך. הנסיעות לסוכן היום עוד פנה
< •0<ז><1£0711>1 1_11ל£1

ם כני סו ם ה ^י :הכלליי

בע־־מ ספנות ושנת־ אלאלוף
ל תל־אביב: ט חיפה: .615283,622591 טל. ,6 אנג א שדוד: .67ו742 סל. ,6 הי מל, א תן הנ ,6 בי 3454ו טל. ו

ונציה בקו ההפלגות
ת וגובר ההולך הבקוש לאור  לקני

 באירופה טיול עם יחד אישי ביבוא רכב
קה חדשה תוכנית עבורך הכנו  המעני

 באירופה טיולים של מגוונות אפשרויות
חד רכב. רכישת עם י

מעניקים שאנו השרות

ת הסדרת סו  הרכב מרכזי אל טי
האירופיים.

 החדשה מכוניתך עם הפלגה •
ה״ ׳׳סול באוניה מפי לי ה או צי  מונ

לחיפה.

ם שרדי בכל פרטי ת מ עו סי ואצל: הנ

בע״נז יי.כספ
ה ייעוץ • הכינ רכב. בהזמנת ו

התוכנית יתרונות

 הרווח ע״י מהטיול נכבד חלק מימון •
הרכב. ברכישת

ת •  בסטנדרד תהא שתרכוש המכוני
גבוה. אירופאי

ם • מני  המכונית. לאספקת קצרים ז
 במכוניתך באירופה טיול של שילוב •

ה והפלגה החדשה התיכון. בים מהנ

א׳. בטיחותית סיווג דרגת 1967 בניה שנת ־ אולימפיה כלליים. סוכנים
.247315 ,244266 טל: ,4 ינאי רה׳ ־ ירושלים ,655749 ,664902 טל: ,1 יהודה בן רח׳ ־ תל־אכיב ,674444 טל: ,76 העצמאות רה׳ ־ חיפה

טוס-הפלג בניויטתאיש ביבוא רכב

2389 הזה העולם 3*4


