
Fra skyggen av Londons Big Ben til de tårnhøye buene i Romas Colosseum, fra de fantastiske kuplene i Moskva til 
det delikate Eiffeltårnet i Paris, tar Ticket to Ride Europe deg med på nye togeventyr gjennom de store byene 

i Europa ved århundreskiftet. Er du modig nok til å ta en tur gjennom de lange tunnelene i Alpene eller ta en 
arktisk ferjetur? Vil du bygge ekstravagante togstasjoner i de gamle imperiene eller den sagnomsuste European 
Express? Ditt neste trekk kan sikre din plass som Europas største togmagnat!

Pakk bagasjen, tilkall portieren og stig ombord!
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Innhold Innhold 
◆ 1 brett med kart over et europeisk jernbanenett

◆  Fargede Tog: 45 hver i Brunt, Rødt, Lilla, Grått og Blått (noen få ekstra i 
hver farge er inkludert, så vær sikker på at dere startet spillet med 45 
togvogner hver)

◆  15 fargede Togstasjoner  
(3 i hver farge, matchende togfargene)

◆ 5 poengmarkører (1 for hver av de 5 togfargene)

◆  1 regelhefte

◆  1 Days of Wonder nettkode (plassert på baksiden av reglene)

Velkommen til Jubileumsutgaven av Ticket to Ride Europe.  
Denne versjonen hyller årene med spennende jernbaneeventyr for mange familier og venner verden over, med en 

forstørret versjon av originalen. Vi var ekstra nøye med å lage detaljerte togminiatyrer sammen med flott ny grafikk og 
oppdaterte komponenter for å øke din glede. Vi er også glade for å inkludere absolutt alle de offisielle billettene som har 
vært utgitt til nå, og flere av variantene som var inkludert i 1912 utvidelsen, for å sikre den beste mulige opplevelsen. 
Denne Jubileumsutgaven av Ticket to Ride Europe er vår måte å takke dere for deres urokkelige støtte opp gjennom 

årene.
         Hygg dere og god spilling!
        Alan R. Moon og Days of Wonder laget

Avslutningsvis, så har noen vanlige Billetter også 
en Big Cities logo. En eller begge byene på disse 
kortene er blant storbyene i Europa: London, Berlin, 
Moskva, Paris, Wien, Madrid, Roma, Athína og 
Angora.

◆  108 Togbillettkort (se vedlegg)

46 Billetter fra 
grunnspillet 

55 Billetter fra 
Europa 1912

6 Billetter fra 
Orient-Express

1 Billett fra 
Ticket to Ride 

with Max

Vanlige 
Billetter

Langdistansebil-
letter

Uavhengig av deres opprinnelse, 
kan du skille de vanlige Billettene 
fra Langdistansebillettene takket 
være fargen på deres poengverdi 
angitt i det øvre venstre hjørnet 
av kortene:

◆    1 Storby-
referansekort

◆  1 European 
Express bonuskort

◆  110 togkort
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 Oppsett av spillet z
Dette oppsettet er for grunnspillet. Hopp til slutten av reglene for å se 

endringene for “Europe 1912”, “Mega Europe” og “Big Cities of Europe” variantene 
og for måter å inkludere Billetter fra Orient-Express mini-utvidelsen og Ticket to 
Ride med Max promo.

Legg brettet på midten av bordet. Hver spiller får et sett med 45 fargede Tog, 
matchende sett med 3 fargede Togstasjoner og den tilhørende Poengmarkøren. 
Hver spiller plasserer sin Poengmarkøren på Start ❶ på Poengbanen som går 
rundt brettet. Gjennom spillet vil spillerne, hver gang de får poeng, flytte deres 
Poengmarkør fremover.

Stokk Togkortene og del ut en starthånd på fire kort til hver spiller ❷.

Legg den gjenværende bunken med Togkort i nærheten av brettet, og snu så opp 
de øverste fem kortene fra bunken ❸. Hvis, når dette gjøres, tre av de fem kortene 
med bildesiden opp er Lokomotiver, blir umiddelbart alle de fem kortene forkastet 
og fem nye trekkes og legges med bildesiden opp som erstatninger.

Legg European Express bonuskortet med bildesiden opp ved siden av brettet, som 
en påminnelse for spillerne ❹.

Ta alle Billettene med Europe logo, og skill ut de 6 Langdistansebillettene fra de 
40 vanlige (se Billettvedlegget); Stokk Langdistansebillettene og del ut én til hver 
spiller. Legg alle gjenværende Langdistansebilletter tilbake i esken uten at noen 
ser på dem.

Stokk nå de vanlige Billettene, og del ut tre til hver spiller ❺, og legg de 
gjenværende i en trekkbunke med bildesiden ned, ved siden av brettet ❻.

Før deres første tur, må spillerne velge hvilke Billetter de ønsker å beholde blant 
de de fikk før start. Hver spiller må beholde minst to av Billettene, selv om de kan 
beholde flere. Legg alle Billetter du ikke ønsker å beholde tilbake i esken, uten at 
noen spillere får se dem. Billettene som legges vekk kan både være Langdistanse 
og vanlige Billetter. Billettene du velger å beholde holdes skjult til spillets slutt.

Dere er nå klare til å begynne.
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Spillets målsetningSpillets målsetning
Målet med spillet er å score det høyeste antall poeng. Poeng kan score ved å:

●  Kreve en Rute mellom to nabobyer på kartet;

●  Fullføre en kontinuerlig strekning med Ruter mellom to byer nevnt på dine 
Billetter ;

●  Inneha den Lengste Sammenhengende Strekningen med ruter for å vinne 
European Express bonuskortet;

● Og for hver Togstasjon som ikke er brukt ved spillets slutt.

Det trekkes poeng fra spillerens score for hver Billett som ikke ble fullført ved 
spillet slutt.

SpillrundeSpillrunde
Spilleren som har besøkt flest europeiske land starter spillet, og det fortsetter 

med klokken. I sin tur må spilleren gjøre én (og bare én) av de følgende fire 
handlingene:

◆  Trekke Togkort – Spilleren kan trekke to Togkort (eller bare ett, hvis kortet 
han/hun valgte var et Lokomotiv som lå med bildesiden opp. Se Lokomotiver 
for spesialregler);

◆  Kreve en Rute – Spilleren krever en Rute på brettet ved å spille et sett 
med Togkort fra hånden som matcher fargen og antallet felter som kreves 
for Ruten. Han/hun plasserer en av sine fargede Tog på hvert felt, og får 
antallet poeng som angitt Rutescoringstabellen for denne Rutens lengde;

◆  Trekke Billetter – Spilleren trekker tre Billetter (fire når dere spiller med 
Big Cities of Europe varianten) fra toppen av Billettbunken, og må beholde 
minst én av dem;

◆  Bygge en Togstasjon – Spilleren kan bygge en Stasjon i enhver by som ikke 
enda har noen Stasjon. For å bygge sin første Togstasjon, må spilleren spille 
ett Togkort av hvilken som helst farge og plasserer en av sine Togstasjoner 
i denne byen. For å bygge sin andre Togstasjon, må spilleren spille to kort i 
en valgfri farge, og for å bygge sin tredje Togstasjon, et sett med tre kort i 
en valgfri farge.

Trekke Togkort
Det er åtte typer vanlige Togkort, med 12 av hver, og 14 

Lokomotivkort. Hvert Togkorts farge matcher de forskjellige 
Rutene mellom byene på kartet - Lilla, Blått, Oransje, Hvitt, 
Grønt, Gult, Svart og Rødt.

Hvis en spiller velger å trekke Togkort, kan denne trekke to kort. 
Hvert av disse kortene kan bli trukket fra de fem kortene med 
bildeside opp ved siden av brettet eller fra toppen av bunken 
(blind trekking). Hvis en trekker et kort med bildesiden opp, 
må spilleren umiddelbart erstatte det med et nytt kort fra toppen av trekkbunken. 
Hvis en spiller velger et Lokomotivkort som ligger med bildesiden opp, er det det 

eneste kortet han/hun kan ta denne runden (se Lokomotiver).

Hvis, på noe tidspunkt, tre av de fem Togkortene med bildesiden opp er 
Lokomotiver, blir alle fem kortene umiddelbart forkastet, og fem nye kort trukket 
og lagt med bildesiden opp for å erstatte dem.

En spiller kan ha så mange kort han/hun vil på hånden. Når trekkbunken er tom, 
stokkes kastebunken som da vil danne en ny trekkbunke. Kortene må stokkes 
grundig, da de vanligvis er blitt kastet i sett med like kort.

I det usannsynlige tilfellet at det ikke er noen kort igjen i trekkbunken, og det 
ikke er noen kort i kastebunken å stokke, da spillerne har samlet store mengder 
kort på hånden, kan ikke spilleren trekke Togkort. Spilleren må da kreve en Rute, 
trekke Billetter eller bygge en Togstasjon.

Lokomotiver
Lokomotiver er flerfargede og fungerer som jokere 

som kan være en del av ethvert sett med kort når en 
skal kreve en Rute eller Togstasjon. De er også gyldige 
når en vil sette opp en Fergerute (se Ferger).

Hvis et Lokomotivkort som ligger med bildesiden opp blir tatt, må det være det 
eneste kortet som blir tatt denne turen. Hvis et Lokomotivkort blir trukket som 
erstatning for det første kortet som ble trukket denne turen, eller hvis et Lokomotiv 
er tilgjengelig med bildesiden opp, men enda ikke plukket som det første (og eneste) 
kort, kan det ikke velges som det andre kortet. Hvis, på noe tidspunkt, tre av de fem 
kortene med bildesiden opp er Lokomotiver, blir alle de fem kortene umiddelbart 
forkastet og fem nye trukket og lagt med bildesiden opp for å erstatte dem. 

Merk: Hvis en spiller er heldig nok til å trekke et Lokomotiv fra toppen av 
bunken i blind trekking, teller det som et regulært kort, og han/hun kan 
trekke et andre kort.

Kreve Ruter
En Rute er et sett med kontinuerlig fargede felter (i noen tilfeller grå) mellom to 

nabobyer på kartet.

For å kreve en Rute, må spilleren spille et sett med like mange Togkort som 
antallet felter på Ruten. Settet med Togkortet må alle matche (sammen med 
eventuelle Lokomotivkort) og krever som oftest en spesifikk farge (se eksempel 
1). Noen Ruter - de som er grå - kan bli krevd ved å bruke sett med Togkort i én 
valgfri farge (se eksempel 2). 

Når en Rute kreves, setter spilleren ut ett av sine plasttog på hvert av feltene på 
Ruten. Alle kortene i settet som ble brukt til å kreve Ruten legges i en kastebunke. 
Spilleren får umiddelbart poeng, ved å flytte sin Poengmarkør et antallet felt 
fremover langs Poengbanen, i henhold til Rutescoringstabellen på brettet.

En spiller kan kreve enhver åpen Rute på brettet. En er aldri påkrevd å koble 
sammen noen av sine tidligere krevde Ruter. En spiller kan maksimalt bare kreve 
én Rute i sin tur. 

En Rute må kreves fullt ut i den enkeltes tur. Eksempelvis kan du ikke sette ut to 
tog på en tre-felts Rute og vente til neste tur med å sette ut det tredje toget.
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  Dobbeltruter
Noen byer er koblet sammen med 

en Dobbeltrute (to Ruter med samme 
lengde som kobler sammen de 
samme to byene). En enkelt spiller 
kan ikke kreve begge Rutene på en 
Dobbeltrute.

Ferger
Ferger er spesielle Grå Ruter som kobler sammen to byer som 

ligger ved siden av hverandre på hver sin side av vann. De er 
enkle å identifisere gjennom Lokomotiv symbolet på minst ett 
av feltene på Ruten. 

For å kreve en Fergerute, må spilleren spille et Lokomotivkort for hvert 
lokomotivsymbol på Ruten, og det vanlige settet med kort i den riktige fargen for 
resten av feltene i denne Fergeruten. 

Tunneler
Tunneler er spesielle Ruter som med enkelthet kan gjenkjennes 

ved de spesielle tunnelmerkene og omrissene rundt hvert av 
deres felter. 

Det som gjør Tunneler så spesielle er at en spiller aldri er helt sikker på hvor lang 
Ruten de prøver å kreve vil være! 

Når en spiller prøver å kreve en Tunnelrute, legger spilleren først ned det 
antallet kort som trengs for lengden av Ruten. Så snus de øverste tre kortene fra 
trekkbunken opp, uavhengig av hvor lang Tunnelruten er. For hvert kort som blir 
åpnet som matcher fargen på kortene som ble brukt til å kreve Tunnelen, må et 
ekstra kort i samme farge (eller et Lokomotiv) bli spilt fra spillerens hånd. Bare da 
kan spilleren kreve Tunnelruten. 

Hvis spilleren ikke har nok ekstra Togkort i den matchende fargen (eller ikke 
ønsker å spille dem), kan han/hun ta alle kortene tilbake til hånden, og dennes 
tur er over. 

Ved turens slutt, forkastes de tre Togkortene som ble trukket for Tunnelen. 

Husk at Lokomotivene er flerfargede jokere. Av denne grunn, vil ethvert Lokomotiv 
som blir trukket fra trekkbunken i et forsøk på å kreve en Tunnel, automatisk 
få den fargen som Togkortene som ble spilt for Ruten, og på den måten tvinge 
spilleren til å legge ned et ekstra kort. 

Viktig merknad: I 2 og 3 spillers spill, kan bare den ene Ruten i en Dobbeltrute 
mellom to byer bli krevd. Så fort en spiller har krevd en av disse, blir den andre 
Ruten i Dobbeltruten sperret og utilgjengelig for andre spillere.

Dobbeltrute Ikke en Dobbeltrute

Hvordan kreve en fergerute

Å bygge Fergeruten fra Smyrna til Palermo krever fire Togkort i valgfri farge 
og to lokomotiver. 

Hvordan kreve en rute

For å kreve en Gul Rute som er tre 
felter lang, kan spilleren spille ut 
de følgende kortkombinasjonene: 

tre Gule kort; to Gule kort og et 
Lokomotiv; ett Gult kort og to 

Lokomotiver; eller tre Lokomotiver. 

En Grå Rute på to felter kan kreves 
ved å spille to Røde kort; ett Gult 

kort og et Lokomotiv; eller to 
Lokomotiver.

Eksempel 1 Eksempel 2
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Hvis en spiller prøver å kreve en Tunnel ved kun å bruke Lokomotivkort, må 
denne bare legge ned ekstra kort (som må være Lokomotiver i dette tilfellet) hvis 
det blir trukket Lokomotivkort blant de tre kortene som må trekkes for Tunnelen. 

I det sjeldne tilfellet at det ikke er nok kort igjen i Trekkbunken eller kastebunken 
til å trekke de tre kortene og avgjøre om en Tunnel kan bygges, blir bare de 
kortene som er tilgjengelige trukket. Hvis, som et resultat av at spillerne samler 
kort, det ikke er noen kort å trekke, kan en Tunnel kreves uten risikoen med å 
trekke ekstra kort. 

Trekke Billetter 
En spiller kan bruke turen sin til å trekke flere Billetter. 

For å gjøre dette, trekker spilleren 3 nye kort fra toppen 
av Billettbunken (4 hvis det spilles med Big Cities of 
Europe varianten). Hvis det ikke er nok Billetter igjen 
i bunken, trekker spilleren bare de kortene som er 
tilgjengelig. 

En spiller som trekker Billetter må beholde minst ett 
av dem, men kan velge å beholde flere, til og med alle 
hvis han/hun ønsker det. Alle trukne Billetter som ikke 
blir beholdt legges i bunnen av Billettbunken. Billetter som er trukket og ikke blitt 
forkastet må beholdes til spillets slutt. De kan ikke kastes om en senere trekker 
nye Billetter. 

Byene på Billettene angir reisemål for spilleren; de kan resultere i en bonus eller 
straff. Hvis en spiller, ved spillets slutt, har skapt en kontinuerlig rekke av tog i sin 
farge mellom de to byene nevnt på en Billett de har, får de like mange poeng 
som poengverdien på den. Hvis en ikke har lykkes med å fullføre en kontinuerlig 

linje mellom disse byene, mister de poengverdien for Billetten, som da trekkes fra 
poengsummen. 

Billetter holdes skjult for de andre spillerne inntil spillets sluttpoengscoring. En 
spiller kan ha så mange Billetter han/hun ønsker gjennom spillet.  

Bygge en Togstasjon
En Togstasjon gir eieren mulighet til å bruke én, og bare én, av 

Rutene som tilhører en annen spiller, inn (eller ut av) den byen 
for å hjelpe spilleren til å koble sammen byene angitt på sine 
Billetter. 

Togstasjoner kan bygges i enhver ledig by, selv om det fremdeles ikke er krevd 
noen Ruter til den. Det kan aldri bygges to Togstasjoner i den samme byen. 

Hver spiller kan maksimalt bygge én Togstasjon pr tur, og tre Togstasjoner 
gjennom hele spillet. 

For å bygge sine første Togstasjon, må spilleren kaste ett Togkort fra hånden og 
deretter sette ut en Togstasjon i sin farge i den valgte byen. For å bygge sin andre 
Togstasjon, må spilleren kaste et sett med to Togkort i samme farge; og for å bygge 
sin tredje Togstasjon, et sett med tre Togkort i samme farge. Som vanlig kan alle 
kort byttes ut med Lokomotiver. 

Hvis en spiller bruker den samme Togstasjonen som hjelp til å koble sammen 
byer på flere forskjellige Billetter, må de bruke den samme Ruten inn i byen 
med Togstasjonen for alle disse Billettene. Eieren av Togstasjonen trenger ikke å 
bestemme seg for hvilken Rute han/hun ønsker å bruke før spillet er slutt. 

En spiller er aldri påkrevd å bygge noen Togstasjon. For hver Togstasjon en spiller 
ikke bruker, får spilleren fire poeng ved spillets slutt. 

Legg ned 2 røde kort, 
1 rødt kort trukket: 

1 ekstra rødt kort trengs.

Kort trukket

Legge ned 2 grønne kort, 
1 lokomotiv trukket: 

1 ekstra grønt kort trengs. 

Kort trukket

Legge ned 2 lokomotiver, 
1 lokomotiv trukket: 

1 ekstra lokomotiv trengs. 

Kort trukket

Hvordan kreve en tunnel
Eksempel 1 Eksempel 3Eksempel 2
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Spillets sluttSpillets slutt
Når en spillers lager av fargede tog kommer ned i bare 0, 

1 eller 2 tog igjen på slutten av sin tur, får hver spiller, inkludert denne spilleren, 
én siste tur. Spillet slutter og spillerne legger sammen sine poeng.

Beregne poeng
Spillerne skal allerede ha mottatt sine poeng for de forskjellige Rutene de har 

krevd. For å være sikre på at det ikke er blitt begått noen feil, er det enkelt å gjøre 
en ny beregning av poengene for hver enkelt spillers Ruter.

Spillerne avslører så sine Billetter. På dette tidspunktet velger hver spiller hvilke 
Ruter de ønsker å bruke for sine bygde Togstasjoner: hver Togstasjon gir eieren 
anledning til å bruke én (og bare én) av en motstanders Ruter inn til denne byen 
for å fullføre Billetter.

Sett Togstasjonen over ett av togene på den valgte Ruten som en påminnelse om 
hvilken Rute som ble valgt. Ruten fungerer nå som en Rute som er eid av begge 
spillerne (eller flere om flere Togstasjoner ble bygget på denne Ruten).

Merk: En Togstasjon gir ingen fordel til spilleren hvis Ruten er tom; kun hvis en 
motstander har bygget den.

Verdien av fullførte Billetter legges til spillernes totale poengscore. Verdien av 
alle ufullførte Billetter trekkes fra den totale poengscoren.

Legg til 4 poeng til hver spiller for hver ubrukte Togstasjon de fremdeles har igjen.

Avslutningsvis gis 10 poengsbonusen for European Expressen til spilleren(e) som 
har den Lengste Sammenhengende Strekning på brettet, avgjort ved å telle de 
utplasserte togene. Når en vurderer og sammenligner strekningslengder, tell bare 
kontinuerlige linjer med tog i samme farge. En sammenhengende strekning kan 
inkludere løkker, og gå gjennom en by flere ganger, men et gitt tog kan ikke bli 
brukt to ganger i den samme sammenhengende strekningen. Togstasjoner, og 
motstanderens Ruter de kanskje har tilgang til, teller ikke i forhold til å legge 
sammen Ruter for å kreve den Lengste Sammenhengende Strekningen. Hvis flere 
spillere har like lange lengste strekninger, får de alle de 10 bonuspoengene for 
European Express kortet.

Spilleren med flest poeng vinner spillet.

Hvis to eller flere spillere har like mange poeng, vinner spilleren som 
har fullført flest Billetter. Hvis det fremdeles er uavgjort, vinner spilleren 
som brukte færrest Togstasjoner. I de sjeldne tilfellene der det fremdeles er 
uavgjort, vinner spilleren som har fått European Express kortet blant disse 
spillerne.

Foreløpig 
Poengscore Billett Bonus/Straff European Express Bonus

4 poeng per ubrukte 
Togstasjon

Beregning av sluttscoring 

Endelig 
poengscore

Bygningskostnad

1 2 3

Rutelengde Poeng
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Krediteringer
Et spill av  

Alan R. Moon
Illustrasjoner av Julien Delval
Grafisk uttrykk av Cyrille Daujean

En stor takk fra Alan og DoW til alle de som hjalp til med spilltesting av spillet: 

Phil Alberg, Buzz Aldrich, Dave & Jenn Bernazzani, Pitt Crandlemire, Terry Egan, 
Brian Fealy, Dave Fontes, Matt Horn, Craig Massey, Janet Moon, Mark Noseworthy, 

Mike Schloth, Eric Schultz, Scott Simon, Rob Simons, Adam Smiles, Tony Soltis, 
Richard Spoonts, Brian Stormont, Rick Thornquist.

Geografisk merknad: Vi etterstrebet å nøyaktig gjengi de politiske grensene i 
Europa i 1901 og bevare byenes vanlige navn på deres lokale språk på den tiden. 

Av spilltekniske grunner, måtte vi justere noen byers posisjon på kartet ørlite 
grann.

Kom og oppdag Days of Wonder Online - Online brettspillsamfunnet der ALLE 
vennene dine spiller! Registrer spillet ditt på www.daysofwonder.com og 
oppdag en hjemmeside full av spillvarianter, tilleggskart og mye mer. Klikk på 

New Player knappen og følg instruksjonene.

Days of Wonder, the Days of Wonder logo, and Ticket to Ride are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc.  All Rights Reserved.

Registrer spillet ditt 

Versjoner Likheter mellom alle versjonene:
◆ Din starthånd: 4 Togkort
◆ Avslutningsbonus: European Express

Big Cities of EuropeBig Cities of Europe
Denne varianten bruker 45 Big Cities-billetter (Storbybil-
lettkort) med Europe- og 1912-logoer på. Langdistansebillet-
tene brukes ikke her og kan legges tilbake i spillesken.

♦  Plasser Big Cities of Europe-referansekortene ved siden av 
spillbrettet,

♦  Bruk destinasjonsbillettene med Big Cities-logoen på,

♦  Ved start: 5 Destinasjonsbilletter per spiller,

♦  Hver spiller må beholde minst 2 destinasjonsbilletter,

♦  Alle forkastede billetter stokkes og plasseres på bunnen av 
kortstokken med vanlige billetter som ikke enda er delt ut.

All andre regler forblir som normalt.

  Mega EuropeMega Europe  z
I denne versjonen bruker du alle kortene med Europe- og 1912-
logo (12 Langdistanse- og 89 vanlige destinasjonsbilletter).

♦  Bruk alle destinasjonsbillettene med Europe- og 1912-logo,

♦  Ved start: 2 Langdistansebilletter per spiller. Hver 
spiller kan beholde et eller ingen, men aldri begge. De 
langdistansebillettene man ikke beholder plasseres med 
bildesiden ned i spillesken. 

og

♦  5 vanlige billetter per spiller. Spillerne som beholdt sine 
langdistansebilletter må beholde minst 2 av de vanlige 
billettene, andre spillere må beholde minst 3.

♦  Underveis i spillet: Trekk 3 og behold minst 1.

All andre regler forblir som normalt.

  Europe 1912Europe 1912  z
Den eneste forandringen i denne versjonen er 
destinasjonsbillettene man bruker: Bytt ut kortene som 
har Europe-logoen på seg med de med 1912-logo (6 
Langdistansebilletter og 49 vanlige destinasjonsbilletter).
♦  Bruk alle destinasjonsbillettene med 1912-logoen på.

♦  Ved start: 1 Langdistansebillett og 3 vanlige 
destinasjonsbilletter per spiller (Ubrukte 
langdistansebilletter plasseres med bildesiden ned i 
spillesken),

♦  Hver spiller må beholde minst 2 destinasjonsbilletter 
(valgfri blanding av langdistanse og vanlige). Alle 
forkastede kort plasseres med billedsiden ned i spillesken,

♦  Underveis i spillet: Trekk 3 og behold 1.

All andre regler forblir som normalt.
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  ClassicClassic  z
♦  Bruk destinasjonsbillettene med Europe-logoen,

♦  Ved start: Trekk 1 langdistansebillett og 3 vanlige 
destinasjonsbilletter (Ubrukte langdistansebilletter 
plasseres med bildesiden ned i spillesken),

♦  Hver spiller må beholde 2 destinasjonsbilletter (Enten 
langdistanse eller vanlige). Alle forkastede billetter 
plasseres med bildesiden ned i spillesken,

♦  Underveis i spillet: Trekk 3 og behold minst én billett.
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Sammen med den klassiske versjonen vi nettopp har gjennomgått er det uendelige måter å 
utforske Europa på ved bruk av billettene i denne esken. Her finner du info angående oppsett og 
eventuelle regelendringer for tre av våre favorittversjoner.

Hvordan bruke bonusdestinasjonsbillettene
Du bestemmer deg for å legge til 7 bonusdestinasjonsbilletter (6 stk fra Mini-utvidelsen Orient-
Express og 1 fra begivenheten Ticket to Ride with Max) til spillet ditt. For å gjøre dette bruker du 
logoene du ser under og følger instruksjonene som passer til din utvidelse. 

The webcode is on 
another leaflet!


