
SZYKUJC|E SrE DO PODR6ZYT
Wielkie miasta Europy przyciqgujqturgst6u. Twoje zadanie polega natgm, abg
ich tam zabra6! Podr62ujqc potniqdzg r62rtgmi celanni, zbierasz punhty, Ihua2aj

jednaknahonkurentdu - onitah2e chcqzwyciq2a6... Niesarnouitg uyscig,htdrg
uAgra ten, kto zbierze najuiqcej punkt6w.

55 zwyklych kart tras
po 13 kart Lras z oznaczeniami
ka2dego z miast

-45 kart tras VIP
po 3 zwykle orazpo 5 kart tras VIP
kazd;'rn kolorze, 5 d2oker6wVIP

A-

40 bilet6w

; 20 pustych bilet5w

7 kart bonusowych
(do kofcowej punktacji)

i:l:

(usun4d 1)
(usun46 7)
(usun4613)
(usun46 19)

w

50 plakietek z miast

Talia z
biletami

Ustawienie dla wariantu rozgrywki z trzema graczami

Liczbabilet6u,t u2yuanych w grze zale2y odliczby
g'racza:

6 graczy - 39 kart
5 gtaczy - 33 kart
4 graczy - 27 kart
3 gttaczy - 21 kart

)

)

Puste
bilety

Duie autokary
.- po 1na gracza,w

6 kolorach

PRZYGOTOWANIE GRY
f. Planszq poloLy(. na stole. Kaizdy gracz wybiera

zestaw autokar6w (w jednyrn kolorze).
2. Oddzielii od siebie trzy rodzaje kart tras (zwyk<te, z

d2okerarni, VIP) i umie6cii je na planszy.

3. Rozdzielii bilety od pustych bilet6w, potasowa6 je
osobno i umie6ciiw dw6ch osobnych kupkach obok
planszy, jakpokazano na obrazku. Teraz obr6ci6tyle
bilet6w ilu jest graczy, tak aby utworzyly pionowy
rz4djako,,przyszlebilety". W dolnyrntzgdzie zawsze
musz4 Teze(. trzy karty-bilety, ka2dor azowo tworz4c
,,akt),'r,tme bilety". Pozostale bilety umieszczamy na
osobnej kupce obok przyszlych bitet6w.

4. Umiedci6 plakietki miast obok planszy.

5. KaZdy gracz ci4gnie po trzy zwykle karty tras i
trzyma je tak, aby inni nie widzieli ich zawarto6ci.

6.Rozpoczyna zawodnik, kt6ry jako ostatni odwiedzil
kt6re6 z wystgpuj4cych w grze miast. Jedli okaZe
sig, ze nikt nie byl jeszcze w Zadny'rn z nich, to
t ozp oczyn a n ajmlodszy gr acz.

Male autokary
po 10 naka2dego gracza,
w 6 kolorach

io zbierze najuiqcej punkt6w.

ZAWARTOS6:



PRZEBIEG GRY
Gracze podr62uj4 po planszy, przernierzaj4c cale
trasy dzigki aktywnym biletom, za kt6re placq
kartami tras . KaLdy odcinek drogi (czyli odcinek
pomigdzy miastem, a s4siednirn okr4glym
punktern na planszy lub porniqdzy dwoma
s4siadujqcymi okrqglymi punktami na planszy)
kosztuje jednq kartg trasy. W ka2dej rundzie
gracz wybiera jedn4 z dw6ch moZliwych akcji:

. dobieranie kart tras

. wyb6r biletu i rozpoczqcie podr62y

Gdy wykona jedno albo drugie, kolejka
przec}rodzi na nastgpnego gracza (zgodnie z
ruchern wskaz6wek zegara).

Uwaga! Czerwone odcinki dr6g u2ywane sq
tylko przy rozgrywkach z udzialem 5 lub 6 os6b.

WYBOR BTLETU I ROZPOCZECTE
PODROzY

]e6li chcesz odbyi podr62, wybierz taki bi1et,
kt6ry pasuje do miasta, z kt6rego wyruszasz
i rniasta do kt6rego zrnierzasz. UZyj kart tras,
kt6re masz w rece i ruszaj w drogg!

Za podr6i, placisz jedn4 zwyk14 kartq trasy,
kartqVIP lub dzokerernzakazdy odcinek drogi,
kt6rq pokonujesz. Wszystkie zaplacone karty
tras rnusz4 byi zgodne z miastem, z kt6rego
w;"ruszasz lub miejscern docelow5,.rn, ale musisz
uLy( co najmniej jednej karty z kaZdego rniasta
(1ub zast4pi6 dZokerem jedn4 lub wiqcej z nich).
Wykorzystane karty tras umieszczane s4 na
stosie kart odrzuconych (nale2y utworzyd takie
stosy dla kaZdego rodzaju kart).
Podr62e muszq zau)sze odbywa( siq zu kierunhtt,
jahi pokazujq harty bilet6u,t. Mo2e istniet uiele
punhtdu,t startu lub miejsc docelouych, ale zanasze

musisz u,rybrad trasQ pomiQdzA duoma mictstami.
Wybierajqc puste bilety mo2esz usyhona( podr62
pomiqdzy dottolnymi dtaoma miastami.

Pierwsza pod162

Pierwsza podt62 ka2dego gracza rnoLe sie
rozpoczq(. z dowolnego miasta ha planszy. Gracz
wykonujqcy podr62 stawia sw6j duzy pionek
autokaru w mieScie z kt6rego chce zacz4i, a
nastgpnie - po zaplacertilu za bilet - kladzie maly
autokar na ka2dym odcinku drogi i przesuwa
duzy autokar do rniejsca docelowego.

DOBIERANIE KART TRAS
Zdecyduj, z ht1rej talii dobiera( harty. Liczba hart, ht6re mo2esz
dobra| zaleig od teg o, ht6rq talie uybierzesz :

Zwykle karty tras - gracz moie pociqgnq6 3 z nich

Talia zawiera tylko zwykle karty tras. Kiedy
gracz podr6Zuje po planszy na trasie z
aktywnego biletu, ka2dy odcinek drogi kosztuje
jednq kartg trasy.

Taf ia z d2okerami - gracz moie pociqgnq6 2 karty
Zawiera zar6wno zwykle karty tras, jak i
dZokery. D2oker rnoZe byc uzyty do zast4pienia
dowolnej zwyklej karty trasy.

/lP - moina pociqgnq6 2 karty
t,Ta z kolei talia zawiera zwykle karty tras,

Karty tras VIP

ikarty tras VIP oraz diokery VIP. Karty tras
iVIP uZy'wane sq do w;rprzedzania innych
autokar6w, a dZokerem VIP moZna zastqpi6
dowolnq zwykl4kartg tras lub kartg tras VIP.

P rz yklad : gracz de cy duj e siq na pr z ej azd z M e diolanu do P wy 2ct..

Placi trzema hctrtami tras (z ht6rych co najmniej jedna musi
by( oznaczona Mediolan i co najmniej jedna Pargi). Umieszcza
po jedngm malgm autokarze na haidym z trzech odcink1zu
drogi, a du2y autohar w docelouym Paryiu. Nastepnie odbiera
bilet utart 3 punhty oraz pionek reprezentuj qcy Parg2.

A

Miasto docelowe



Kolejne podr6ie
tl. Zbierz swoje male autokary z poprzedniej

trasy i umie6i je na odcinkach nowej drogi
(kolejnej podr62y z miasta pocz4tkowego do
miejsca docelowego).

2,Przestaw sw6j duZy autokar z poprzedniego
rniasta docelowego na nowy cel.

3.WeL plakietkg miasta docelowego i postaw
przed sobq, aby inni gracze j4 widzieli.

4,WeL aktywny bilet, kt6ry wla6nie wybrale6
i umie6i go przed sob4 w d6l stron4 z
punktacjq. Punkty zwycigstwa na biletach
stanowily bgd4 o koricowym wyniku.

5. Pierwszy zbrzegu przyszly bilet przenie6 do
rz gdu aktyrivnych bilet6w. Nastgpnie prze suri
pozostale przyszle bilety o jedno miejsce, a w
puste miejsce wstaw bilet z talli.

Puste bilety

fe6li gracz chce przejecha(. do dowolnego
miasta, nie wybieraj4c aktywnych bilet6w, mo2e
wykorzystai pusty bllet. Za podr62 z takim
biletern zaplaci1 mo2na j ak4kolwiek kart4!
{. Zawodnik ten oglasza, gdzie ma zamiar

jecha6, placi jak za normaln4 podr62, ale
ti,ywa kart tras z oznaczertiarni dowolnych
miast i odpowiednio zmienia autokary na
planszy.

2, Na zakofczenie gr:acz otrzyrnuje pusty bi1et,
jednak nie otrzymuje plakietki miasta.

Uwaga! Przy kohcowym podliczeniu pusty bilet
jest wart tylko '1 punkt zwyciqstwa.

Przyklad: g'rclcz z czerutonymi u;ybiera bilet z Pary2em, jaho
Tniclstem poczqthowym, a Wiedniem jaho miastem docelou;ym,
Pl,aci za podr62 dtaiema paryskimi hartami trasg, jednq
u,tiederishq oraz jednym dilokerem. Mate autoharA zdbier.a
z poprzedniej trasg i ustau:ia u,tzdtui notaej. Duiy autohar
umieszcza u,t Wiedniu. Nastqpnie mo2e ju2 zabra( plahiethq
mictsta orctz utglzorzAstarLA u.ttainie bilet uart 4 punkty.

P r z y klad : g r acz z cz er Lu on?Jmi de cy duj e siq na pr z ej azd pu sty m
biletem z Wiednia do Berlina. Pl,aci tyzerna hartami tras (2adna
z nich nie musi byt hartq, z Berlinem ani Wiedniem), przenosi
mate autoharA na nouq tr'asQ, a du2y umieszcza ut Berlinie.
Nctstgpnie zbiera nieuypelniortg bilet o u.;artoSci 1 punhtu, ale
nie otrzymuje plaldethi miasta.
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Wyprzedzanie autokar6w innych graczy

le6li chcesz skorzystad z odcinka drogi, na kt6rym
znajduj4 sig juZ autokary innych graczy, musisz
zaplaci( jedn4 dodatkow4 kartg trasy za kaizdy
autokar, kt6ry tam napotkasz

|eSli posiadasz kartg tras VIP (miasta poczqtkowego
lub docelowego), moZesz jej u2y{ aby zaplaci(
za dowolny odcinek drogi na swojej trasie, bez
wzgledu na liczbg autokar6w, kt6re juZ tam se.

Pamigtaj, 2e w talii kart tras VIP znajduj4 sig
zar6wno normalne karty tras, iak i kartv tras VIP.
|edynie karty ze ,nu"rki"* VIP @ mog4 by6
uZy'wane do przejeLdzania obok autoFar6w innych
graczy bez konieczno6ci placenia dodatkowJ,-rni
kartami. Karty VIP moZna r6wnie? stosowai do
pustych odcink6w drogi.

ZAKONCZENIE GRY
Kiedy ostatni bilet zostanie poloZony na stole jako
przyszly bilet, kaZdy gracz rraa do rozegrania jeszcze
jednq kolejkg (gracz, kt6ry polo2yl ten bilet tak2e).

PODLICZENIE WYNIKOW

Czqsty podr52nik

Pierwszy gracz, kt6ry zdobgdzie dwie
plakietki tego samego miasta, rnoLe
wziqi kartg bonusow4 dla os6b czgsto
podr62ujqcych do tego miasta. Kiedy
jaki6 inny gracz otrzymra wigcej plakietek
tego miasta, natychmiast zabiera kartq
bonusow4 dotychczasowemu wla6cicielowi.
Gtacz, kt6ry rna kartq przed sobq, gdy gra
siq koriczy, zdoby'r,va punkty z tej karty!

Pierwszy we wszystkich piqciu miastach
Pierwszy gracz, kt6ry zebrat plakietki z
wszystkich pigciu miast, otrzymuje kartg
bonusowq ,,pierwszy we wszystkich
pigciu miastach". Tej karty nie rnozna }uh
stracii rratzecz innego gTacza.

Najwiqcej pionk6w miast

Gracz, kt6ry na koricu gry ma najwigcej
plakietek miast, otrzymuje kartg bonusowq
,,najwigcej plakietek miast". Je6li dw6ch lub
wigcej graczy ma tak4 samq liczbg pionk6w
miast, kartg bonusow4 otrzymuje ten,
kt6ry przejechal wigcej tras za 5 punkt6w,
je6li i tu jest remis, to ten, kt6ry przejechal
najwigcej tras za 4 punkty itd.

Przyklad: Czerutony gracz chce jechat z Amsterdamu d,o

Berlina, ale autohary niebieshiego gracza sq jui (czesciouto)
na tej trasie. Czeru.tony gracz placi dtaie ztnyhte harty trasy
berliishiej i jednq hartp trasy amsterdamskiej VIP, aby
uyprzedzi( zajgty odcineh drogi. Bez hartg tras VIP optata na
tgm odcinltu drogi u;ynositaby dzuie normctlne karty tras.

zwYctEzcA
Wszyscy podliczajq punkty ze swoich bilet6w, kart
bonusowych i kart tras. Gracz z najwyLszyrnl4cznyrn
wynikiem zostaje zwycigzc4l

Podliczenie punkt5w zwyciqstwa z bilet6w

Przyklad: Lqczna uartoS( tych bilet1ut u;ynosi g punhtlut
ZLDAcLQStUCL.

Podliczenie punkt6w z kart tras
Gracz otrzymuje jeden punkt zwycigstwa za ka2de
pigi kart tras, kt6re ma w rgku.

Przyklad: jeSli ma 13 lzcLrt w rqce, otrzymuje 2 punhty.
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Wiqcej gier znajdziesz na: s4631 A


