
£ / 7 • / ס /?* ק / /

,

 כולם טורקיה. על מדברים כולם
 צריך אם אבל לטורקיה. נוסעים
 את מכל יותר שיבטא מקום לחפש

 ספק אין בטורקיה, החיים תענוגות
קלאסיס. מלון שזה

 החוף על מאיסטנבול, הרחק לא
 פאר נמצא מרמרה ימת של המרהיב
הטורקיים. המלונות

חלילה זמועדוז הקאזינו

השהיה בחנת

 שקלאסיס מרגיש אתה בכניסה כבר
 שאתה כדי במיוחד ותוכנן נבנה

סולטן. כמו תרגיש

 ביופיו, מרהיב אוריינטלי במבנה
 את להכניס המלון מתכנני השכילו

 המזרחיים הזה העולם עינוגי כל
כאחד. והמערביים

 יש! מפואר. קזינו תרצה
 יש! יוקרתי. לילה מועדון תרצה
 יש! טורקי, חמאם תרצה
ס מגרשי תרצה  יש! מוארים. טני
 יש! באולינג. אולם תרצה
 יש! משוכלל. כושר חדר תרצה
 יש! ורגילה. מחוממת בריכה תרצה
 יש! פרטי. ים חוף תרצה
 על החלקה סקווש, מגרש תרצה

ם, צלילה, הקרח, שני ה, גל אי  ד
 טיפולי מסז׳ים, אירובית, התעמלות

ותיהנה. תבוא רק ,יש הכל בוץ,

 האוכל את להזכיר בלי אפשר ...ואיך
סי  בקלא־ המסעדות שפע בקלאסי

 על חדשים מושגים לנו נתנו סיס,
 בא אתה, בכמויות. גם כן, אוכל.

 אין כי מהדיאטה, שכח לקלאסיס
 רואה אתה בפיתוי. שתעמוד סיכוי

 טוב מכל העמוסים השולחנות את
הסולטנים. חיו איך מבין ואתה

ה הפלא למרבה ת החווי רקי  הטו
 וכלל, כלל יקרה אינה הזאת הנפלאה

 למרות בארץ, מלון בתי של במושגים
 להשוות אפשר אי קלאסיס שאת
בישראל. מלון בית לשום

הויז חברת קת דיזנ שוו  באופן המ
ת בלעדי ת א לו בי ש ח פ  של הנו

ס, עה קלאסי ת עיסקה מצי  כדאי
 ושוב הלוך טיסה הכוללת בהחלט,
 שבוע של ארוח אל־על, בחברת

ס על לילות) 7(  בוקר ארוחת בסי
.$775ב־ מזנון בסגנון

 בקלאסיס מקבל שאתה מה כל לאור
 כמובן, ניתן משתלם. בהחלט זה

מין ת מספר להז לו תר קטן לי  יו
 במלון השהיה את לשלב בקלאסיס,

בטורקיה. שתכננת הטיול עם

 דיזנהויז של טורקיה
להשוות. מה אין

 המלון על כללי מבט למעלה
ת מימין למטה  המקורה השהיה בחנ
החסקוטק משמאל למטה

זוגי. בחדר ליחיד המחיר ★
ומע׳׳מ. היטל כולל לא המחיר ★

ה₪7ודי 7י7נ
בישראל. ו מס. התיירות חברת

ם לסווקיה ם טסי הלאום׳ הסוניל ע
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בארץ. הנסיעות משרדי בכל והרשמה פרטים


