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CEL GRY

Celem każdego gracza jest zdobycie jak największej liczby punktów. Gracze wcielają 

się w turystów, którzy podróżując pociągiem, statkiem lub samolotem, odwiedzają 

najbardziej znane miasta Europy. Przy okazji tych wizyt biorą udział w interesujących 

wydarzeniach: kulturalnych, sportowych, muzycznych i rozrywkowych. Zwiedzają także 

najważniejsze atrakcje: obiekty historyczne, przyrodnicze, muzealne, rozrywkowe oraz 

kulinarne. W grze warto odwiedzać przede wszystkim Hiszpanię, Polskę i Włochy. Grę 

wygra (czyli zdobędzie najwięcej punktów) ten, kto najlepiej zaplanuje swoją podróż, 

tzn. weźmie pod uwagę zarówno zwiedzanie ciekawych miejsc, jak i uczestnictwo 

w interesujących wydarzeniach. 
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PRZYGOTOWANIE ROZGRYWKI

1. Rozłóżcie planszę na środku stołu. 

2. W każdym mieście połóżcie po jednym losowo wybranym żetonie wydarzeń.

3. Potasujcie karty. 

a) Każdemu z graczy rozdajcie po 5 kart. 

b) W jednym rzędzie obok planszy połóżcie 6 kart awersem do góry. 

ELEMENT Y GRY

• plansza• 1 żeton gracza 
rozpoczynającego 

• 24 żetony punktów

• 81 kart  (80 kart podróży i karta pomocy) 

środek 
transportu

państwaatrakcje

atrakcje

7

2

5

4

3c

3b
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• 5 pionków

• instrukcja

• 5 żetonów graczy 

• 40 żetonów wydarzeń 
w 4 kategoriach
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Przykład: Gracz może wziąć następujące zestawy: Saint Petersburg i Amsterdam, 

Amsterdam i Stockholm, Stockholm i Edinburgh, Edinburgh i London, London i Berlin 

lub 2 karty ze stosu. Jeśli zabraknie kart w stosie, należy potasować karty odrzucone 

wcześniej przez graczy i utworzyć z nich nowy stos. 

2. Akcja Podróży 
W ramach tej akcji gracz wykonuje działania związane z obowiązkową fazą ruchu oraz 

dodatkowo może wykonać działania z faz nieobowiązkowych – fazy wydarzeń, fazy 

zwiedzania i fazy osiągnięć. Fazy należy wykonywać zgodnie z podaną niżej kolejnością.

Opis poszczególnych faz

Faza 1:  Ruchu (obowiązkowa) 

Wybierając akcję podróży, gracz musi obligatoryjnie przemieścić się (przesunąć swój pio-

nek) do innego miasta, zagrywając w tym celu posiadaną w ręku kartę lub kilka kart podróży. 

Karty podróży z symbolem: 

pociągu umożliwiają podróże lądem między miastami połączonymi szlakami 

kolejowymi (linia ciągła), 

statku umożliwiają podróże drogą wodną między miastami połączonymi szla-

kami wodnymi (linia przerywana), 

samolotu umożliwiają podróże samolotem między miastami, w których zloka-

lizowane są lotniska (symbol samolotu obok miasta).

W przypadku kart z ikoną pociągu lub statku jedna zagrana karta podróży uprawnia do 

przemieszczenia pionka o jedno pole do jednego z miast połączonego bezpośrednio 

szlakiem kolejowym (w przypadku kart z ikoną pociągiem) lub wodnym (w przypadku 

c) Pozostałe karty połóżcie rewersem do góry w stosie, tak by nie było widać miasta.

4. Wszyscy gracze za wyjątkiem gracza rozpoczynającego biorą dodatkowe karty 

podróży zgodnie z następującą zasadą: gracz siedzący po lewej stronie gracza 

rozpoczynającego bierze 1 dodatkową kartę podróży , kolejny gracz – zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara – bierze 2 dodatkowe karty podróży itd. Zatem w grze 

5-osobowej gracze będą mieli na początku rozgrywki odpowiednio: gracz rozpo-

czynający – 5 kart, drugi gracz – 6 kart, trzeci gracz – 7 kart, czwarty gracz – 8 kart, 

piąty gracz – 9 kart.

5. Żetony punktów połóżcie zgodnie z wartościami na planszy przy poszczególnych 

atrakcjach oraz państwach. Na polu z ikonami wydarzeń nie kładzie się żetonów. 

Jest to tylko informacja przypominająca o dodatkowej punktacji na koniec gry. 

6. Każdy gracz wybiera pionek i dobiera żeton gracza w tym samym kolorze. 

7. Każdy gracz ustawia swój pionek na wybranym przez siebie mieście, a żeton gracza 

kładzie przed sobą, tak by przypominał o kolorze pionka. Żetony wydarzeń z miast, 

w których gracze rozpoczynają rozgrywkę, są odrzucane do pudełka.

8. Rozgrywkę zaczyna osoba, która jako ostatnia jechała pociągiem, lub losowo 

wybrany gracz. Otrzymuje on żeton gracza rozpoczynającego. 

PRZEBIEG ROZGRYWKI

Gra składa się z rund, w ramach których gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. W czasie swojej tury gracz może wykonać tylko jedną z dwóch 

dostępnych w grze akcji: akcję przygotowania lub akcję podróży.

1. Akcja Przygotowania 
W ramach tej akcji gracz bierze spośród wyłożonych na stole kart podróży 2 sąsiadu-

jące ze sobą karty, a następnie uzupełnia wolne miejsca 2 nowymi kartami ze stosu. 

Zamiast ze stołu, gracz może wziąć 2 karty bezpośrednio ze stosu (przed pobraniem 

nie może podglądać, jakie karty leżą w stosie). Gracz nie może wziąć jednej karty ze 

stosu, a drugiej ze stołu. Gracz może mieć na ręku maksymalnie 10 kart. Jeśli zdecyduje 

się na tę akcję, mając 10 kart na ręku, musi najpierw odrzucić 2 wybrane przez siebie 

karty z ręki, by wziąć 2 nowe karty. 
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Przykład 2: Gracz będący w Istambule zagrał kartę z ikoną statku, by dopłynąć do Aten. 

Aby dostać się do Palermo, musi zagrać kolejną kartę z ikoną statku.

Podróż samolotem
Karta z ikoną samolotu pozwala poruszać się między miastami, w których są lotniska (na 

potrzeby gry jest ich jedynie 7). Gracz musi znajdować się w mieście z ikoną samolotu 

i przemieszcza się do dowolnego miasta (na całej planszy) z ikoną samolotu.

Faza 2:  Wydarzeń (opcjonalna)

Po zakończeniu fazy ruchu gracz może zabrać żeton wydarzenia znajdujący się w mie-

ście, w którym jego pionek zakończył podróż. Żetonów nie dokłada się w trakcie 

rozgrywki, więc z jednego miasta można wziąć żeton tylko raz. 

Uwaga! Żetony są ważne, ponieważ dają punkty na zakończenie gry za przewagę 

w kategoriach żetonów i za zestawy żetonów. Szczegóły punktacji na s. nr 10.

Faza 3:  Zwiedzania (opcjonalna)

W tej fazie gracz może zagrać (wyłożyć przed sobą na stół) posiadaną w ręku kartę 

podróży pasujących do miasta, w którym znalazł się jego pionek po wykonaniu działań 

w ramach fazy ruchu. Karty zagrane w tej fazie służą do zdobycia osiągnięć w fazie 4 

(wtedy są odrzucane).

Przykład: Jeśli pionek gracza znajduje się w Berlinie, gracz może zagrać posiadaną w ręku 

kartę „Berlin”. Jeśli gracz zagrał już wcześniej kartę z tego miasta i nadal znajduje się ona 

przed nim na stole (nie odrzucił jej jeszcze do pudełka), nie może zagrać karty z tego miasta. 

Uwaga! Kart zagranych w tej fazie nie można wykorzystać w fazie ruchu w kolejnej 

rundzie.

Faza 4: Osiągnięć (opcjonalna)

W tej fazie gracz może sprawdzić, czy udało mu się zrealizować jakieś osiągnięcie i zdobyć 

za nie punkty. W grze gracze mogą zrealizować 3 typy osiągnięć:

kart z ikoną statku) z miastem, w którym znajduje się pionek gracza. Gracz może 

poruszyć się o więcej pól (do kolejnych połączonych miast), zagrywając kolejne karty 

z ikoną pociągu lub statku. Może też, przechodząc przez miasto z lotniskiem, wyko-

rzystać kartę z ikoną samolotu i przemieścić się do innego miasta z lotniskiem. Może 

dowolnie łączyć wykorzystywane środki transportu, może użyć wszystkich 3 rodzajów. 

Zagrane w tej fazie karty gracze odrzucają do pudełka – nie mogą one być ponownie 

wykorzystane w fazie zwiedzania. Gracz musi zakończyć ruchy pionka, zanim przejdzie 

do kolejnych faz akcji podróży. 

Szczegółowy opis zasad podróży

Podróż pociągiem
Karta z ikoną pociągu pozwala poruszać się po lądzie do sąsiadującego miasta (o jedno 

miasto). Każde miasto ma kilka połączeń i gracz sam wybiera, z którego skorzysta. 

Przykład: Gracz, którego pionek znajduje 

się w Warszawie, może poruszyć się do 

Gdańska lub Krakowa. W tym celu zagrywa 

kartę pociągu. Zdecydował się podróżować 

do Krakowa. Jeśli chce dalej podróżować 

do Kijowa lub Wiednia, musi zagrać kolejną 

kartę z ikoną pociągu. 

Podróż statkiem
Karta z ikoną statku pozwala poruszać się o jedno miasto między miejscowościami dys-

ponującymi dostępem do morza i połączonymi linią przerywaną. Jedna karta pozwala 

na skorzystanie z jednego połączenia, podobnie jak w przypadku kart z ikoną pociągu. 

Przykład: Gracz, którego pionek znaj-

duje się w Tiranie, zagrał kartę z ikoną 

pociągu, aby dojechać do Aten. Następ-

nie zagrał kartę z ikoną statku, aby dopły-

nąć do Istambułu. Tam zaś zagrał kartę 

z ikoną samolotu, by dostać się do Rzymu.  
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w tym 1 z Hiszpanii, 1 z Polski i 1 kartę z Włoch, otrzymuje tytuł podróż-

nika. Upoważnia go to do zabrania żetonu punktów z pola obok 3 państw.  

Po wzięciu żetonu punktów gracz odrzuca do pudełka 2 z 3 kart, które umożliwiły mu 

zdobycie tytułu podróżnika. Żetonów nie dokłada się w trak cie rozgrywki, więc można 

wziąć żeton tylko raz.

Uwaga!

W jednej rundzie gracz może zrealizować maksymalnie 2 osiągnięcia. W kolejnej run-

dzie będzie mógł realizować ten sam typ osiągnięć ponownie. Gracze nie muszą 

ujawniać liczby punktów zdobytych w czasie gry. Jeśli gracz zrealizował w jednej 

rundzie dwa rodzaje osiągnięć za pomocą 3 lub więcej kart, po zdobyciu punktów 

musi odrzucić 3 karty.

Przykład: Gracz ma przed sobą 4 karty. Po 

zagraniu ostatniej z nich, czyli Warszawy 

ma 3 ikony obiektów historycznych oraz 

3 polskie miasta. Zatem zdobywa jedno-

cześnie dwa rodzaje osiągnięć (atrakcje 

i miasta). Musi zatem odrzucić 3 z 4 kart 

wykorzystanych do zdobycia tych dwóch 

osiągnięć. Sam decyduje, które to będą 

karty. W kolejnej rundzie może ponownie zdobyć punkty w ramach konesera atrakcji.

ZAKOŃCZENIE GRY

Gdy na planszy zostanie 5 żetonów wydarzeń lub 5 dowolnych żetonów punktów, gra 

wchodzi w etap końcowy. Gracze w trakcie rozgrywania rundy kończą grę po turze 

osoby siedzącej po prawej stronie gracza rozpoczynającego. Gracze liczą punkty, 

przesuwając swoje pionki po torze punktów.

Na koniec gry gracze sprawdzają, kto ma przewagę w poszczególnych kategoriach żeto-

nów wydarzeń: kulturalnych, sportowych, muzycznych i rozrywkowych. Za 3 pierwsze 

• koneser atrakcji – zwiedzenie 3 atrakcji 

jednego rodzaju (w grze występuje 5 rodza-

jów atrakcji: obiekty historyczne, przyrodni-

cze, muzealne, rozrywkowe oraz kulinarne);

• krajoznawca – zwiedzenie 3 miast w jed-

nym z następujących państw: Hiszpania, 

Polska, Włochy;

• podróżnik – zwiedzenie po jednym mie-

ście w następujących państwach: Hiszpania, 

Polska, Włochy.

Koneser atrakcji
Jeśli gracz w tej fazie posiada przed sobą na stole 

(zagrane w dotychczasowych fazach zwiedzania) 3 karty 

podróży z takimi samymi ikonami atrakcji, otrzymuje 

tytuł konesera atrakcji. Upoważnia go to do zabrania 

żetonu z najwyższą liczbą punktów, dostępnego na 

planszy, na torze danej kategorii atrakcji. Po wzięciu 

żetonu punktów gracz odrzuca do pudełka 2 z 3 kart, 

które umożliwiły mu zdobycie tytułu konesera atrakcji. 

Krajoznawca 
Jeśli gracz w tej fazie posiada przed sobą na stole (zagrane 

w dotychczasowych fazach zwiedzania) 3 karty podróży z Hisz-

panii lub 3 karty z Polski, lub 3 karty z Włoch, otrzymuje tytuł kra-

joznawcy. Upoważnia go to do zabrania żetonu punktów z pola 

obok państwa, którego karty zdobył. Po wzięciu żetonu punktów gracz odrzuca do 

pudełka 2 z 3 kart, które umożliwiły mu zdobycie tytułu krajoznawcy. Żetonów nie 

dokłada się w trak cie rozgrywki, więc z jednego państwa można wziąć żeton tylko raz.

Podróżnik
Jeśli gracz w tej fazie posiada przed sobą na stole (zagrane 

w dotychczasowych fazach zwiedzania) 3 karty podróży, 
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miejsca w poszczególnych kategoriach przyznawane są punkty zgodnie z tabelą 

punktacji: pierwsze miejsce – 5 punktów, drugie miejsce – 3 punkty, trzecie miejsce 

– 1 punkt. Za zestaw 4 różnych żetonów gracz otrzymuje 2 punkty. Do tworzenia zesta-

wów można wykorzystać żetony, które były już punktowane w swoich kategoriach.

Gracz musi mieć co najmniej 1 żeton w kategorii, by zdobyć punkty 

w danej kategorii wydarzeń. 

• W grze 2-osobowej punkty przyznawane są tylko za pierwsze 

miejsce. 

• W grze 3-osobowej punkty przyznawane są za dwa pierwsze 

miejsca. 

Przykłady liczenia remisów w żetonach poszczególnych kategorii:

Przykład 1: Alex, Andrea i Zuza mają po tyle samo żetonów w kategorii wydarzeń kultu-

ralnych. Suma punktów za trzy pierwsze miejsca wynosi 9 punktów. Zatem każde z nich 

otrzymuje po 3 punkty.

Przykład 2: Alex ma 3 żetony wydarzeń sportowych, a Andrea i Zuza mają po 2 żetony 

wydarzeń sportowych. Zatem Alex dostaje 5 punktów. Suma punktów za drugie i trzecie 

miejsce wynosi 4 punkty. Zatem Andrea i Zuza otrzymują po 2 punkty.

Gracze doliczają punkty zdobyte podczas gry. Zwycięża gracz z największą liczbą 

punktów.

2-5 8+ 30 min

GOAL OF THE GA ME

The goal of each player is to get the most points possible. Players are tourists 

who travel by train, ship, or plane through the most famous cities in Europe.  

During these visits, the players take part in interesting events: cultural, sporting, 

musical and entertainment. They also visit many important attractions, including 

historical, scenic, museums, entertainment, and restaurants. In the game, it is espe-

cially worth visiting Spain, Poland, and Italy. The winner of the game is the person 

who creates the best trip planner by visiting interesting places and participating in 

interesting events.

EN
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