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ביותר הטובה המינ/״ם תבנית
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 ► תכנית
 מינויים?!

מהזה
 ללקוחותיה מאפשרת 55 קונקורד
 מתלים במחירים לחדל לטוש הקבועים

 כרטיס רכישת מיוחדת. מינתים תבנית ע״י
 לקונה מאפשרת 31.10.83 לתאריך עד מנת

 מיום החל תאריך בבל לאירופה לטוס
 הנמוך במחיר 31.12.84ל- ועד הקניה
 עם מילה. טיסה של ממחירה בהרבה
 חינם, - מצטרף אתה המנוי כרטיס רכישת

0 למועדון .0 8 5 ת מקבל 5  הטבו
ת, ספו על נו  בהמשך. - בך ו

ם תבנית קורד של המינויי  היא 55 קונ
שרת היחידה ת המאפ ש דד. מנוי דבי  בו

ם אלפי סו בבר מינויי קורד עם ט  55 קונ
ת. בשנים קודמו  אליהם הצטרף ה
אתה. נם ותזכה

מזומן,
תשלומים,

לונדון,
פריז,מינכן,פיזה

 גם ויש
!הגרלה

 המינוי כרטיסי של הרוכשים בל בין
 פרסים הגרלת תערך המבצע בתקופת

גדולה.
טיסה בולל זוגי נופש שבוע ראשון: פרס

 בפריס(לפי או בלונדון
בחירתכם!)

טיסה כרטיסי 10א 1 ■ שני: פרס
 55 קונקורד מיעדי לאחד

בחירתכם!) (לפי

 מנוי? לך יש
ל הצטרפת

ם היו אלו • הכל לא ...וזה ם היעדי העיקריי
קיץ שלנו סנו׳83 ב ט ה, גם . א ם,גנו סטרד מ ק. פרנקפורט לא  וניריור

קורד בשנים ת 55 שקונ מ ס זכינו קיי ת להטי שרו  נוסעים אלפי ע
ם, ת מרוצי סו טי ת ב חיותכם אירופה. רחבי לכל סדירו ת לנו מצורפ

ת ת טבל סו ת טי כן, החורף לעונ ו
ת מעט בקצרה, תכניו הסקי. באתרי הנופש מ

 בלבד. $288 - בודד מנוי כרטיס מתיר
ת להשוות תוכל  מחירי עם המינוי מחיר א

 מופיעים שהם כפי רגילים טיסה כרטיסי
 מהנוסעים זו. במודעה הטיסות בלוח

ת לממש שירצו  בתקופה המינוי כרטיס א
 הקיץ) (עונת 24.8.84 ועד 16.6.84 שבין

 בעת $35 של סמלית תוספת תיגבה
 עצום, הוא הרווח כך נם המקומות. הזמנת

ת הטיסות באותן צרפנו ולדוגמא  א
 האחרון. בקיץ המחירים

ת לרכוש יהיה ניתן הקהל לנוחות  א
 שווים. תשלומים 3נד המינוי כרטיסי
 - בתשלומים נקנים אשר מינוי כרטיסי
. 1.1.84נד החל לנצלם אפשר

$288 - במזומן בודד למנוי המתיר •

5100x3 - בתשלומים המחיר •

עד המינוי כרטיס את תנצל לא אם
ד לך יוחזר כספך-31.12.84 מו !$7ו לשער -צ

ה הזאת ההטבה כל כסף. הרבה שוו
ס רוכש טרף מנוי כרטי ת מצ טי מ טו או

עדון מו בי חברים ל סי קלו ס ק עדון - א מו
55 0 .0 שך 8 מ חת, שנה ול תתן ומה א
עדוןי החברות לך מו ב

 של הזמנה בל על $15 של הנחה •
ר! או מלון כו ש ב כ ר

ת $30 של הנחה • ש ס ברכי  כרטי
ת שני טיסה !1984 בשנ

ח • טו אי בי ח רפו טו ש ובי  - חינם רכו
ע שבו ל

ת הנחה 20/״0 • ש ת בר  של המסעדו
ת קורד קבוצ !55 קונ

עדון חברי • קבלו המו טף באופן י  ■ שו
מי חומר קורד ל2< פרסו  55 קונ

כן עד שא אותם שי ת, בנו סו  הטי
תפו החופש תכניות שו  במבצעי וי
ם. הנחות רבי

 1 הזה החורף אתכם תיקח
 מהמפורסמים הסקי לאתר

 והמפותח - בעולם ביותר
 קיצביהל באזור - באוסטריה ביותר \

מ180בד יותר מצויים ״  של ק
 לקיצביהל לנוסעים למקצועיים. ועד ממתתילים הדמות לכל החלקה. מסלולי

 55 בקונקורד מראש. מקום להזמין וכדאי מלון בתי מבתר מוצעים
 וסול. בריקסן בקידשברג אוסטרית סקי לחופשת נוספות הצעות תמצאו
להחליק! ומתחילים מאורגנת בהסעה לאתרים ממשיכים למינכן טסים

ההזמנה. מיום ימים 7 עד למשלמים - חינם סקי וביטוח ורכוש רפואי ביטוח

ח-55 קונקורד ח לו ת- סו .1983/84 רף1טי
 קיץ מחירי

83'
 חורף מחירי

84-'83'
טיסה ימי יעד

$395 $345 ה / ,ג לונדון
$375 $335 ה' סופר
$375. $325 כ׳ מעכן
$375 $335 ׳7,א' פרנקפורט
$375 $335 ג' אמסטררם

ם לכל • ת מבחר - היעדי תי הצעו ת מלון, לב ת רכב השכרו חבילו נופש. ו
ת כל • סו סי - הטי אינג במטו ם 737 בו שראלי ובמוביל חדשי ח. י בטו
תן • שלב ני אה ל עד יצי עד וחזרה אחד מי אחר. מי

הנסיעות. סוכנויות בכל והרשמה נוספים פרטים




