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חמה: פמס קבלת לן מבעה העיר

 קפה, ובתי מוזיאונים קולנוע, ובתי תיאטרונים אביב: בתל עכשיו לך מחכה - בחופשה לעשות שתיכננת מה כל
אמיתית. עיר של ובילויים ופאבים לילה מועדוני סוף, בלי וחנויות מקסימה טיילת ומסעדות, מלונות

ויותר) לילות 2 (לשוהים במלונות הנחות

 03־663311 לילות נ !יניס״ פנורמה ח כוכבים 5
03-299555 פלזה מוריה

אשראי בכרטיסי תשלומים 2

03־369444 קונטיננטל רמדה
מחוממת פנימית ברינה

03־244161 בזל כוכבים 4
03־455281 טל

03־659241 קונקורד
03־415261 קלאב קאונטרי

03־715715 המכביה כפר
03־651551 פרק

03־650941 אורה כוכבים 3
03־655118 אמבסדור

03־651655 מוס
03־242184 פלורידה

03־243277 שלום
03־249141 עמי

03־246253 סיטי
03־653721 מקסים

 כוללים ',87 ינואר-פברואר בחודשים בתוקף המחירים כל
וארוחת לינה ללילה, זוגית, בתפוסה - זוגי בחדר לאדם

 ש׳׳וז 41.5
ש׳׳ח 57

ש׳׳ח 52.5

ש״ח 38
י ש״ח 34.5
עו׳ח 34.5
ש״ח 34.5
ש״ח 34.5
ש׳׳ח 34.5
 ש־׳ח 22.5
 ש״ח 25
ש׳׳ח 25
 ש״ח 22.5
 ש׳׳ח 25
ש׳׳ח 25
ש״ח 31.5
ש׳ח 22.5

 שרות, ודמי מע״מ
בוקר.

סנטו דיזנגוף נחנדות 305ל עד מ-ללסו הנחות
ט ת לטיפוח, מרכז - הו״ מוי פו  סנטר, אופטיק ראש־חדש, מספרת בהוויה, פו

 וערים, נשים נעלי - דוכסית בעץ, אמנותינת עבודות - שורשים לב, בולי
מו ישראל, בן שורית אופנה בית  הלבשת טון, בון לה נשים הלבשת מדבקות, תו

 צ׳אנס, בון בוטיק לאופנה, סטודיו איתי פחז, ויזז' לנשים הלבשה סטאר, סנטר
ו לה בגדי שו לערים, אופנה - ביזאר או.א.או, ביגוד א״פל, טו ״ט  ביוסי, נ

וערים. נשים אופנת ־ ל׳ אלקטרוניקה, צליל נאש, בייגל

נמיר בנינו ו5־ל׳ עד ו0־/0מ- הנחות
 מצלמת ויודאיקה, נולים לאריס בינלאומי, מטבעות שוק תעשיות, שובל
 דסקל מתנות, חן מוינה, אגט יו, פור היילין, ספוטניק, גורדון, פלאש העיר,
 סנסט, ווקסי, פיצה מור, ג׳יפסי, נאש, מזכרות, צחי שרה, מתנות, אסתר

מוינה. גוטקס אלסקה, ספארי, רונדו, וימיני, פיצריה

תל-אביב בוחני 30()׳״עד מ-ל׳״סו הנחות
 ומת-גן, תל־אביב הזואולוגי המרכז משנית, קומית, תעשיה לפיד ליסין, בית

תו׳ אויס, הקאמרית, התזמורת  החוויה תל-אביב, מוזיאון שלום, מגדל א
 סטודיו ההננה, מוזיאון הארץ, מוזיאון ענבל, מחול תיאטרון הישראלית,

 התפוצות, בית גרא, עודד דוו, בת ראובן, בית אילון, אנדויאה לאופנה
ח תכשיטי צדק, נוה התיאטרן קבוצת הקאמרי, התיאטרון הבימה, תיאטרון  ק

 דן החמאם, תיאטרון ותיירות, תחבורה שרות׳ - בואינג ג׳ונס, תמרו; אור,
הישראלי. הבלט הרציף, פאב תיור, אגד יהושע, נגני האקזוטי הגן ׳ונ״טד,

1 א ״ ״ י ל ־1
ונשים גברים לספרות ספר בית

 תל־אביב ,89 גיורג׳ המלך רח׳
03־284919 • 03־295318 טלי

 מזורזים לקורסים ההרשמה החלה
רגילים קורסים וגם ימים, לחודש

עממיים: במחירים לקוחות קבלת
ש״ח 2 תספורת ★ ש״ח 2 תסרוקת ★
ש״ח 15 החלקה * ש״ח 10 צבע ★
ש״ח 15 פסים ★ ש״ח 15 סלסול ★

ציפורניים והשתלת ★ מניקור ★ פדיקור

ו ש ץ נ א
הכיסמיתבגניר !מסעדה

ת יש ת ויש סיני סיניו
 בעיר סינית הכי אולם

 היפה״מלזאר הסינית היא
 סינית. ומבלים סינית אוכלים בה

 ש״ח. ו5מ- החל מנות) 5( עיסקיות צהריים ארוחות
וקייטרינג הביתה משלוחים

03־5464273,5464311 טלפון: תל־אביב 7 ירמיהו רח׳
המסעדה.■■■■■■■■■■■■■ אורחי לכל חינם חניה ■■■8■■■■■■

י

ה העולם16 2576 הז


