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 של הנוער נצךגנת נוספות, צעירות

 שיארך הביקור, לקר&ת ארצות. 20
תוכ אל שבועון הכין שבועות, שלושה

 הארצות לנערות שתאפשר גדושה, נית
 את ולראות זו את זו להכיר השונות

עצמה. צרפת את המאפיין כל
ה העתונים לרשת השייך השבועון,

 משפחת רשת צרפת, של ביותר חשובה
 האנשים את הביקור לקראת גייס לזארף׳

 במדינה, ביותר והחשובים המעניינים
 שבא־ במוריס וכלה המדינה מנשיא החל

:התוכנית פרטי לייה.
 אייר־ במטום תצא הישראלית הנציגה

 הארצות שאר נציגות לאפריל. 5ב־ פראנס
תא באפריל, 8ה־ עד בפאריס תתאספנה

 של הרשמית התוכנית מתחילה בו ריך
הסיור

 שתו־ קבלת־פנים :באפריל 9 •
לינה סדרי הטלביזיה. תחנות על־ידי סרט

 של בינלאומי מיפגש היא זו שתחרות מאחר הנשיא. 'בארמון
צרפת. נשיא טל־ידי רשמית המשתתפות תתקבלנה העמים, ■צינות

ר א ה. פ רי טו ס הי  לסיורים יוקדש ׳56 הצברית מביקור גדול חלק ה
(למעלה). וורסאי ארמון כמו היסטוריים, במקומות ובעיקר בצרפת,

 שבשאנז־ המסוארים מן קומ׳ודודר במלון
 קוקטייל מסיבת : הצהרים אחר אליזה.

 והטלביזיה. הרדיו העתונות, נציגי עם
 חזרה הבסטיליה, במסעדת ערב ארוחת
 לאורך פתוחות מכוניות בשיירת למלון

הראשיים. הרחובות
פא בחלקי סיור :באפריל 10 •

ב במסעדה צהרים ארוחת השונים, ריס
 ביקור מגדל־איפל, של הראשונה קומה

 ברו־ מודרך רגלי טיול לובר, במוזיאון
חגי פנים קבלת : בערב השונים. בעיט

 קוטי, רנה מר צרפת נשיא על־ידי גית
הנשיא. בארמון קלה וארוחה

 בארמון ביקור : באפריל 11 •
 נשף, : בערב פאריס. במבואות וורסאי,

אמנותיות. הופעות
 של בחנויות סיור : באפריל 12 •

 ינתנו אורחת לכל סנט־הונורה! רובע
 :הצהרים אחר אלה. מביקורים מזכרות
 כל : דיור כריסטיאן אצל אופנה תצוגת

 בחירתה. לפי נשף שמלת תקבל משתתפת
דד,־פאריס. באופירד. בכורה הצגת : בערב

ה־ •  :באפריל 17ה־ עד 13מ
 התכלת, לחוף עד מפאריס במכוניות טיול
 בכל וניצה. קאן מארסיי, אביניון, דרך
המעניי במקומות האורחות יבקרו עיר,
הערים. ראשי על־ידי חגיגית יתקבלו נים,
 למונטה־ מגיעים : באפריל 17 •

ל בחגיגות השתתפות :בערב קארלו.
 מונאקו של רינייה■ הנסיך נישואי כבוד

קלי. גרייס הקולנוע וכוכבת
 בטכס השתתפות ג באפריל 18 •

 הזמנה קלי׳ וגריים רינייה של הנישואים
ה לאחר הנסיך, בארמון הרשמי לנשף
טכס.
ל ישירה חזרה : באפריל 19 .

פאריס.

 בפאריס. מנוחה : באפריל 20 •
ה ישתתפו בו דיפלומט', נשף : בערב

נצי ששיגרו הארצות כל של שגרירים
גות.
 בחנויות ביקור :באפריל 21 •

באוניבר ביקור : הצהרים אחר לפאייט.
 ה־ ברובע ביקור : בערב סורבון. סיטת

אמנים.
 בכנסיית ביקור : באפריל 22 •

 טיול בולון, יער הפרחים, שוק נוטר־דאם,
 ערב ארוחת הסיין, נהר לאורך בסירה
פאריס. עיריית בבניין חגיגית

 במונטמר־ ביקור : באפריל 23 •
 ש־ מורים כוכב־הזמר אצל קוקטייל טר,

רוז׳ במולי! ביקור :בערב באלייה•
לתל־אביב, חזרה : באפריל 24 •

אייר־פראנם. כמטוס

י!

 האורות, עיר פאריס, משתרעת אייפל מיגדל לרגלי פאריס. לילות
בעולם. ביותר המפורסמת העיר של והתרבות הבידור מקומות מאות על3

מיוחדת אופנה תצוגת
שי: ינתן נציגה לכל הארצות. 21

ל ב טי ס ם. פ טי ר ס  בכמה ישתתפו .בקאן, גם יבקרו הנציגות ה
והטלביזיה. העתונות מצלמות מול הסרטים, פסטיבל ממאורעות

ר מ ס ר מ ו סי  ש? הנישואין בטכס להשתתף אישית הזמנה :ה
במונטה־קרלו. קלי, גרייס הקולנוע וכוכבת ממונאקו רנייה הנסין


