
מרתקים מסלולים
ם כשאנו מרי ת אירופה או סי א קל ה או ה ק מרי  א
ם איננו חוף, אל מחוף  אייפל למגדל רק מתכווני

ם, או או ס לי ת לפסל רק ולא הקו  ובניין החרו
ם אנו הקפיטול. ת, מתכווני מו מקו  הווי נופים, ל

 לא לפחות), שבלעדיהם(לדעתנו ותרבות, אווירה
 לבחירתך ב... הייתי לומר המטייל יכול

ם ם שונים מסלולי פי מקי ת ה  וארה״ב, אירופה א
ם לך ומאפשרים ת או  החיפזון ללא כראוי, לר

ם טיולים המאפיין ם. מאורגני  גם תבקר אחרי
תרים א ת למפת שמחוץ ב ת, התיירו אסי קל  ה

קר הנצחון, ושער דיסנילאנד ומלבד  גם תב
ת, בעיירות ת טירות, טיפוסיו  מושלגות פסגו

ם. רחצה וחופי מי אכל מפורס ם ת  מאכלי
ם מיי תבקר מקו  תבלה ופולקלור. בידור במופעי ו

ם קי ט קו ס ת ותערוך בדי שווקים קניו  ב
מים עממיים. ובירידים מפורס

חברים שעושה טיול
 עוד לא בעולם. צעירים מטיילים כך קמפינג-
 ״בלתי חופשית אווירה אלא מרובעת תיירות

ה מכופתרת״. ת  תבל רחבי מכל צעירים פוגש א
אים  :הראשונה השורה מן בקמפינגים לבלות הב

ק ט קו ס  בקמפינג), יש (כן, בבריכה או בדי
ט או במינימרקט מב א  ליד בקמפינג), יש (כן, ב

ת והייבוש הכביסה מכונות טיו מ טו או  יש (כן, ה
הל ביד גיטרה עם בקמפינג)  המרווח באו

ת או והמודרני,  יש משגעת(כן, תחפושות בתחרו
 כמו מסגרות, בלי מחיצות, בלי בקמפינג).
ם. שצעירים אוהבי

 ממליצים חברים מגלה: סקר
קמפינגטורס על

ר ק רס מטיילי בין שנערך מקיף ס טו  מגלה קמפינג
 2 בגלל לטיולינו הצטרפו הצעירים מקרב 850ס/ כי

:עיקריות סיבות
ם המלצת א. משפחה. בני או חברי
ם והאווירה האופי ב. מיוחדי  טיולי של ה

קמפינגטורס.
מזומנים פחות בהרבה יותר הרבה
ם קו מ ם במלצרים, במלון, להשקיע ב  ובכל בטיפי
ה השאר, ת  טיולינו מחירי בעצמך. משקיע א
סה דמי :הכל כוללים ם הכני תרי א  (אין ל

 (וגם בקמפינג לינות צפויות), בלתי הפתעות
ת 2 מלון), בבתי חו ת־ ארו או ת חגיגה מל תי מי  א

ך במסעדות), גם (ולפעמים  של רבות עשרות חסו
ם לבזבז תוכל דולרים, ת בלבד!!! עצמך על או

יודוקמפ
 נהדרים מסלולים בחמישה אירופה את לחרוש

 ונציה, לוצרן, הגדולה: אירופה יום 25 לדוגמא:
 פריז, הצרפתית, הרביירה פירנצה, רומא,

לונדון. אמסטרדם,
חה עם טבח לך ימתין קמפינג בכל  טובה, ארו

נושא. בכל לרשותך יעמוד החברה ונציג

 טיסה כולל $1539 המחיר
אמריקמפ

 טיסה ללא $1290 המחיר

מעולה ביצוע
ם לוח מני  המעולה הארגון הגמיש, הז

 חו״ל״ ״תפריט לך נותנים המגוונים והמסלולים
מצא שלא ם באף ת קו  אחר. מ
מחי צוות  ידריך קמפינגטורס של הקמפינג מו

תך וילווה  הטיול. לאורך או
 מנוצל קמפינג טיולי בביצוע השנים רב נסיוננו

הנוסע. לטובתך, כולו קחפינמחרס.בעילם.צעירים
 קמסינגטורם
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