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צדטר: ארקיע של המנו״ם 1000מבצע
 לאירופה וקבוע נמוך מחד

ו*$120 שיעד וגם
וקבוע נמוך מחיר

 מנוי עכשיו לרכוש תוכל בלבד, קצר לזמן מיוחד במבצע
 ארקיע של ושוב הלוך טיסה לכרטיסי שוברים 4 או 2 בן

 המחיר תקדים. ללא נמוך במחיר — לאירופה צרטר
 את השנה. במשך המחירים מעליית יושפע ולא קבוע

לך. הנוח בזמן לנצל תוכל המנוי כרטיסי

באירופה! יעדים מבחר
 לונדון, אל צירטר ארקיע של שבועיות טיסות לבחירתך

 נוספים עונתיים יעדים ומבחר פרנקפורט, מינכן, פריז,
 במטוסי הטיסות וקלן. פיזה אוסטריה(אינסברוק) :לגון

 תפריט עם ארוחות בהן ומוגשות 83 דגם 737 בואיע
לבחירתך.

חופשי! מסלול
 — אחר מיעד ולחזור אחד ליעד לטוס תוכל
מחיר! תוספת ללא

ארקיע. במשרדי הנמצא המבצע לתקנון כפוף המבצע

 קניה שוברי או - חינם לאילת
$120ב־ פרי״ ל״דיוטי

 + טיסה לכרטיסי שוברים 4 של מנוי תרכוש אם
 תזכה שכור) רכב מלון, קרקע(בתי לשירותי שוברים 4

:בחירתך לפי — חינם בשי
 אותו לנצל תוכל לאילת. ושוב הלוך טיסה כרטיס •

:או לאירופה... שזוף ולהגיע לך הנוח בזמן
 $120 בשווי ארקיע במטוסי פרי״ ל״דיוטי קניה שוברי •
+ טיסה לכרטיסי שוברים 2 של מנוי תרכוש אם י

 בשוברי תזכה — קרקע לשרותי שוברים 2
$. 60 בשווי פרי״ ״דיוטי

בטוח! רווח
 מרוויח אתה — צ׳רטר ארקיע של המנויים 1000 במבצע

:מקרה בכל
 במחיר לאירופה טיסה כרטיסי של ממנוי נהנה אתה •

וקבוע! נמוך
.$120 לשווי עד בחירתך לפי חינם שי לקבל יכול אתה •

 כספך את ולקבל — המנוי את לבטל יכול אתה •
לדולר! צמוד — בחזרה

קיוו אני
243/83נ/ ברשיון מופעל

 ,1.1 מסוג שכר טיסות לתקנות כפוף
שלתי לאישור הל ממ פה ולמינ ת. התעו חי ר אז ה

1 יותר ולהנות פחות לשלם
שלל הנסיעות סוכן אל או ארקיע משרדי אל היום עוד "פנה
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