
De la umbra turnului Big Ben din Londra până la arcurile impunătoare ale Colosseumului din Roma, de la 
strălucitoarele cupole din Moscova până la delicatul Turn Eiffel din Paris, Ticket to Ride Europa vă poartă în 

noi aventuri cu trenul prin marile orașe ale Europei de la începutul secolului trecut. Te vei încumeta la o plimbare 
prin tunelurile alpine lungi sau vei întreprinde o călătorie cu feribotul arctic? Vei construi gări extravagante în 
vechile imperii sau vei încerca să construiești legendarul Expres European? Următoarea ta mutare te-ar putea 
transforma în cel mai mare magnat al căilor ferate din Europa!  

Fă-ți bagajele, cheamă hamalul și urcă-te în tren!
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Componente Componente 
◆ 1 tablă de joc cu harta rutelor feroviare europene

◆  Vagoane colorate: câte 45 din fiecare culoare: maro, roșu, mov, gri și albastru 
(plus câteva de rezervă din fiecare culoare; asigurați-vă că începeți jocul cu 45 de 
vagoane de fiecare)

◆  15 gări colorate (câte 3 din fiecare,  
corespunzătoare culorilor trenurilor) 

◆   5 pioni de scor (câte 1 din fiecare  
culoare a celor 5 trenuri)

◆  1 pliant cu regulile jocului

◆  1 cod de acces la Days of Wonder Online (pe ultima pagină a regulamentului)

Bun venit la ediția aniversară a Ticket to Ride Europa.   
Această versiune sărbătorește ani de aventuri palpitante cu trenul pentru numeroase familii și mulți prieteni din întreaga 
lume cu o versiune supradimensionată a originalului. Am avut o grijă deosebită să producem miniaturi de trenuri cu detalii 
fine, împreună cu noi ilustrații superbe și componente actualizate pentru a vă spori entuziasmul. De asemenea, suntem 
încântați să includem absolut toate biletele de destinație oficiale publicate până în prezent și câteva variante incluse în 
expansiunea Europa 1912, pentru a asigura cea mai bună experiență posibilă. Această ediție aniversară a Ticket to Ride 

Europa reprezintă modul nostru de a vă mulțumi pentru sprijinul neclintit de-a lungul anilor. 
         Distracție plăcută și un joc cât mai captivant!
        Alan R. Moon și echipa Days of Wonder

În final, câteva cărți cu trasee normale prezintă și logoul 
Big Cities. Unul sau ambele dintre orașele prezente pe 
acele cărți sunt incluse în versiunea Big Cities of Europe: 
London, Berlin, Moskva, Paris, Wien, Madrid, Roma, Athína 
și Angora.

◆  108 bilete traseu

46 bilete din  
jocul de bază

55 bilete din 
Europe 1912

6 bilete din  
Orient-Express

1 bilet din  
Ticket to Ride  

with Max

Bilete cu trasee 
normale

Bilete cu 
trasee lungi

Indiferent de originea cărților, 
se poate observa diferența dintre 
biletele cu trasee normale și 
biletele cu trasee lungi urmărind 
culoarea chenarului cu numere.

◆    1 carte de referință 
Big Cities

◆  1 carte bonus 
Europa Express

◆  110 cărți Vagon
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 Pregătirea jocului z
Această aranjare se aplică jocului de bază. Mergeți la finalul regulilor pentru 

a vedea modificările pentru variantele „Europe 1912”, „Mega Europe” și „Big 
Cities of Europe” și pentru a vedea modalitățile de a include biletele din mini-
expansiunea Orient-Express și materialul promoțional Ticket to Ride with Max.

Se așază tabla de joc în centrul mesei. Fiecare jucător primește 45 de 
vagoane colorate, un set de 3 gări asortate și pionul de scor corespunzător 
culorii alese. Jucătorii își plasează pionii pe poziția Start ❶ a traseului de scor 
aflat pe marginea hărții. Pe parcursul jocului, de fiecare dată când un jucător 
va obține puncte, își va muta pionul în mod corespunzător. Cărțile Vagon se 
amestecă, apoi se împart câte patru fiecărui jucător ❷.

Pachetul rămas se așază astfel încât să aibă acces la el toți jucătorii, apoi 
se întorc primele cinci cărți și se pun una lângă alta cu fața în sus ❸. Dacă, 
în acest fel, trei dintre cele cinci cărți cu fața în sus sunt Locomotive, se 
decartează imediat toate cele cinci cărți și se înlocuiesc cu următoarele cinci 
din pachet.

Cartea bonus Europa Express se așază cu fața în sus lângă tabla de joc ❹.

Luați toate Biletele de destinație cu logoul Europe și separați cele 6 Bilete 
cu trasee lungi de cele 40 de Bilete cu trasee normale (a se vedea pagina 
2 pentru detalii despre Biletele de destinație); amestecați Biletele cu trasee 
lungi și distribuiți la întâmplare câte unul fiecărui jucător. Biletele cu trasee 
lungi rămase se pun înapoi în cutie, fără ca jucătorii să le vadă.

Biletele cu trasee normale se amestecă, apoi se împart câte trei fiecărui 
jucător ❺, iar pachetul rămas se așază, cu fața în jos, lângă tabla de joc ❻.

Înainte de prima rundă, jucătorii trebuie să decidă ce Bilete de destinație 
vor păstra și ce bilete vor înapoia dintre cele primite inițial. Fiecare jucător 
trebuie să păstreze cel puțin două bilete, dar poate păstra și mai multe dacă 
dorește. Biletele de destinație care se returnează se pun înapoi în cutie, fără 
a fi arătate celorlalți jucători. Se pot înapoia atât bilete cu trasee normale, 
cât și bilete cu trasee lungi. Jucătorii păstrează în secret biletele alese până 
la sfârșitul jocului.

Acum puteți începe jocul.
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Scopul joculuiScopul jocului
Scopul jocului este de a obține cel mai mare număr de puncte. Punctele se pot câștiga prin:

●  Revendicarea unei rute dintre două orașe alăturate de pe hartă;

●  Finalizarea cu succes a  unui traseu continuu format din rute între cele două orașe 
specificate pe Biletul(ele) de destinație;

●  Realizarea celui mai lung traseu continuu format din rute pentru a obține astfel Cartea 
bonus Europa Express;

●  Fiecare gară ce nu a fost construită până la sfârșitul jocului.

Se deduc puncte din scorul fiecărui jucător pentru fiecare Traseu pe care jucătorul nu îl 
completează până la sfârșitul jocului.

Runda de jocRunda de joc
Jucătorul care a vizitat cele mai multe țări europene începe jocul, apoi se continuă în sensul 

acelor de ceasornic. Când este rândul său, un jucător trebuie să efectueze una (și numai una) 
dintre următoarele patru acțiuni:

◆  Să tragă cărți Vagon – Jucătorul poate trage două cărți Vagon (sau una singură, dacă 
cea pe care a ales-o, dintre cele cu fața în sus, este Locomotivă)  (vezi Locomotivele 
pentru reguli speciale);

◆  Să revendice o rută - Jucătorul revendică o rută prin etalarea unui număr de cărți 
Vagon egal, și de aceeași culoare, cu numărul de spații colorate ce alcătuiesc ruta 
respectivă. După ce își așază câte un vagon colorat pe fiecare spațiu al rutei, își 
avansează pionul pe traseul de scor cu numărul de puncte indicat în Tabelul cu 
Punctarea Rutelor, corespunzător lungimii rutei revendicate;

◆  Să tragă Bilete de destinație – Jucătorul trage primele trei Bilete de destinație din 
pachet (patru pentru varianta Big Cities of Europe) și păstrează cel puțin unul dintre 
ele;

◆  Să construiască o gară – Jucătorul poate construi o gară în orice oraș care nu are deja 
una. Pentru a construi prima gară, jucătorul etalează o carte Vagon de orice culoare și 
așază una din gările sale în orașul ales. Pentru a construi cea de-a doua gară, el trebuie 
să etaleze două cărți de aceeași culoare, iar pentru cea de-a treia etalează trei cărți de 
aceeași culoare.

Tragerea cărților Vagon
Sunt opt tipuri de cărți Vagon obișnuite, câte 12 din fiecare, și 14 cărți 

Locomotivă. Culorile fiecărui tip de carte Vagon corespund culorilor 
diferitelor rute dintre orașele de pe hartă – mov, albastru, portocaliu, 
alb, verde, galben, negru și roșu.

Dacă un jucător alege să tragă cărți Vagon, acesta poate trage două 
cărți. Oricare dintre acestea poate fi trasă fie din cele cinci cu fața în sus, 
fie din pachet (tragere oarbă). Atunci când jucătorul trage una din cele cinci cărți, trebuie 
să o înlocuiască imediat cu o nouă carte din pachet. Dacă jucătorul trage o Locomotivă din 
cele cinci cărți cu fața în sus, nu mai are voie să tragă altă carte în runda respectivă (vezi 
Locomotivele).

În cazul în care trei dintre cele cinci cărți cu fața în sus sunt Locomotive, se decartează 
imediat toate cărțile și se înlocuiesc cu următoarele cinci din pachet.

Jucătorii pot avea oricâte cărți în mână. Atunci când pachetul de cărți se termină, se 
amestecă bine toate cărțile decartate, formându-se astfel un nou pachet. Cărțile trebuie 
amestecate foarte bine, întrucât, de obicei, se decartează mai multe cărți deodată.

În cazul în care nu mai sunt cărți în pachet și nici cărți decartate pentru a forma un nou 
pachet, deoarece jucătorii păstrează multe cărți în mână, jucătorul al cărui rând este nu va 
putea trage cărți Vagon. Atunci el trebuie să revendice o rută, să tragă Bilete de destinație sau 
să construiască o gară.

Locomotivele
Locomotivele sunt multicolore și au rol de jokeri. Acestea pot 

face parte din orice set de cărți la revendicarea unei rute sau 
la construirea unei gări. De asemenea, acestea sunt necesare 
pentru revendicarea rutelor feribot (vezi Rutele feribot).

Dacă un jucător alege o Locomotivă din cele cinci cărți cu fața în sus, nu mai poate trage 
altă carte în runda respectivă. Dacă o Locomotivă este întoarsă ca înlocuitor pentru o primă 
carte extrasă pe durata turei sau dacă o Locomotivă este disponibilă cu fața în sus, dar nu 
este aleasă ca prima (și singura) carte, aceasta nu poate fi selectată ca a doua carte. În cazul în 
care, în orice moment, trei dintre cele cinci cărți cu fața în sus sunt Locomotive, se decartează 
imediat toate cele cinci cărți și se înlocuiesc cu următoarele cinci din pachet.  

Notă: Totuși, dacă un jucător este suficient de norocos și trage o carte Locomotivă din 
pachetul de cărți (tragere oarbă), aceasta se consideră o singură carte și mai are de tras încă 
o carte în acea rundă.

Revendicarea rutelor
O rută este un set continuu de spații colorate (în unele cazuri, spațiile sunt gri) între două 

orașe alăturate de pe hartă. 

Pentru a  revendica o  rută, un jucător trebuie să etaleze un număr de cărți Vagon egal 
cu numărul de spații ce formează ruta. Setul de cărți trebuie să se asorteze în totalitate 
(împreună cu orice carte Locomotivă), iar cele mai multe rute necesită o  anumită culoare 
(a se vedea exemplul 1). Rutele gri pot fi revendicate etalând orice set de cărți de aceeași 
culoare (vezi Exemplul 2). 

Când un jucător revendică o  rută, își așază câte un vagon de plastic pe fiecare spațiu al 
rutei respective. Cărțile etalate pentru revendicarea rutei sunt apoi decartate. După aceea 
jucătorul își mută pionul pe traseul de scor cu un număr de spații corespunzător lungimii 
rutei revendicate, conform Tabelului cu Punctarea Rutelor de pe tablă.

Un jucător poate revendica orice rută liberă de pe tabla de joc. El nu este obligat să lege 
ruta revendicată de altă rută ocupată de el anterior. În tura sa, un jucător poate revendica cel 
mult o rută. 

O rută trebuie revendicată în totalitate într-o singură rundă. De exemplu, un jucător nu 
poate pune două vagoane pe o  rută de trei spații, după care să aștepte runda următoare 
pentru a pune și cel de-al treilea vagon. 
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Rutele duble
Unele locații sunt legate prin rute 

duble (două rute de aceeași lungime 
care leagă aceleași orașe). Un jucător 
nu poate revendica amândouă rutele 
ce formează o rută dublă.

Feriboturi
Feriboturile sunt rute gri speciale, care leagă două orașe adiacente 

peste un luciu de apă. Acestea sunt ușor de identificat prin pictogramele 
Locomotivă care apar în cel puțin unul din spațiile care formează ruta. 

Pentru a  revendica o rută feribot, un jucător trebuie să joace o carte Locomotivă pentru 
fiecare simbol Locomotivă de pe rută, precum și setul obișnuit de cărți, de culoarea 
corespunzătoare, pentru celelalte spații ale rutei feribot respective.  

Rutele tunel
Tunelurile sunt rute speciale, identificate ușor prin marcajele tunel 

speciale și conturul din jurul fiecărui spațiu al rutei. 

Rutele tunel sunt speciale prin faptul că un jucător nu poate cunoaște 
dinainte lungimea rutei pe care dorește să o revendice! 

Când încearcă să revendice o  rută tunel, jucătorul mai întâi etalează un număr de cărți 
egal cu numărul de spații ce alcătuiesc ruta respectivă. După aceea, din pachetul de cărți 
Vagon se întorc primele trei cărți, indiferent de lungimea rutei tunel. Pentru fiecare carte 
întoarsă din pachet, de aceeași culoare cu cele etalate la revendicarea rutei, jucătorul trebuie 
să etaleze încă o carte de aceeași culoare (sau o Locomotivă). Numai atunci jucătorul va reuși 
să revendice ruta tunel cu succes.

Dacă jucătorul nu are suficiente cărți Vagon de culoarea potrivită (sau dacă nu vrea să le 
joace), el își poate lua înapoi cărțile etalate pentru revendicarea rutei tunel, iar rândul său se 
încheie. 

La sfârșitul rândului său, cele trei cărți Vagon care au fost întoarse pentru ruta tunel vor fi 
decartate. 

Nu uitați că Locomotivele sunt multicolore și au rol de joker. Astfel, orice Locomotivă trasă 
din pachet în timpul încercării de revendicare a  unei rute tunel va avea automat aceeași 
culoare cu cea a cărților etalate pentru revendicarea rutei respective, iar jucătorul va trebui 
să joace încă o carte. 

Notă importantă: În jocurile cu 2 și 3 jucători, se va revendica doar una dintre cele două 
rute care formează ruta dublă ce conectează orașele. După ce un jucător a revendicat 
una dintre acestea, cealaltă rută din ruta dublă este blocată și indisponibilă pentru 
ceilalți jucători.

Rută dublă Nu este rută dublă

Revendicarea unei rute feribot

Pentru a revendica ruta feribot dintre Smyrna și Palermo, jucătorul 
etalează 4 cărți Vagon de o singură culoare și 2 cărți Locomotivă.

Revendicarea unei rute

Pentru a revendica o rută 
galbenă cu o lungime de 

trei spații, un jucător poate 
etala oricare din următoarele 

combinații: 3 trei cărți galbene; 
2 cărți galbene și 1 locomotivă; 
1 carte galbenă și 2 locomotive; 

sau 3 locomotive. 

O rută gri cu o lungime de 
două spații poate fi revendicată 

etalând 2 cărți roșii; 1 carte 
galbenă și 1 locomotivă; sau 2 

locomotive.

Exemplul 1 Exemplul 2
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Dacă un jucător încearcă să revendice o rută tunel folosind doar cărți Locomotivă, el trebuie 
să etaleze cărți suplimentare (în acest caz, cărți Locomotivă) numai dacă printre cele trei cărți 
care se întorc din pachet sunt Locomotive. 

În cazul foarte rar în care nu se pot întoarce toate cele trei cărți, pentru că nu sunt suficiente 
cărți în pachet și nici cărți decartate pentru a  forma unul nou, se vor întoarce doar cele 
disponibile.  Dacă, în situația în care jucătorii păstrează multe cărți în mână, nu mai sunt cărți 
de întors, puteți să revendicați o rută tunel fără să riscați cărți suplimentare. 

Tragerea Biletelor de destinație 
Când este rândul său, un jucător poate trage mai multe Bilete 

de destinație din pachet. Pentru a  face acest lucru, acesta 
trage 3 cărți de deasupra teancului de cărți Traseu (4 în cazul 
variantei Big Cities of Europe). Când nu sunt suficiente Bilete 
de destinație în pachet, jucătorul le trage doar pe cele rămase. 

Jucătorul trebuie să păstreze cel puțin un bilet, dar poate 
păstra și două sau trei dacă dorește. Biletele pe care jucătorul 
nu dorește să le păstreze se așază înapoi în pachetul cu Bilete 
de destinație, la baza lui. Biletele care nu au fost înapoiate 
imediat trebuie păstrate de jucător până la finalul jocului. 
Acestea nu pot fi înapoiate în următoarele runde în care se 
trag Bilete de destinație. 

Orașele de pe Biletele de destinație reprezintă scopul călătoriei pentru jucător; acestea 
pot aduce fie un bonus, fie o  penalitate. Dacă, până la finalul jocului, un jucător reușește 
să conecteze o succesiune continuă de trenuri de culoarea respectivă între cele două orașe 
de pe o carte Traseu pe care o are, punctele suplimentare indicate pe carte se vor adăuga la 
scorul final. În schimb, dacă nu reușește să conecteze cele două orașe, punctele respective se 
vor scădea din scorul final. 

Biletele Traseu nu se dezvăluie celorlalți jucători decât în momentul calculării scorului final 
de la sfârșitul jocului. Un jucător poate avea oricâte Bilete de destinație pe parcursul jocului. 

Construirea gărilor
O gară îi permite celui care a construit-o să folosească una și doar una 

din rutele ce aparțin altui jucător, rută care pornește sau sosește în acel 
oraș, ajutându-l astfel să unească orașele de pe Biletele de destinație. 

Gările pot fi construite în orice oraș în care nu a fost construită deja una, 
chiar dacă rutele ce pleacă sau sosesc în orașul respectiv nu sunt încă revendicate. Nu se pot 
construi două gări în același oraș. 

Fiecare jucător poate construi o singură gară într-o rundă și maximum trei gări pe toată 
durata jocului. 

Pentru a construi prima gară, un jucător etalează o carte Vagon apoi așază una din gările 
sale de acea culoare în orașul ales. Pentru a construi cea de-a doua gară, el trebuie să etaleze 
două cărți Vagon de aceeași culoare; iar pentru cea de-a treia etalează trei cărți de aceeași 
culoare. Ca și până acum, orice carte Vagon poate fi înlocuită cu o carte Locomotivă. 

Dacă un jucător folosește aceeași gară pentru a uni orașe de pe mai multe bilete, el trebuie 
să folosească, pentru toate biletele, aceeași rută ce pleacă sau sosește în orașul cu gara sa. El 
nu trebuie să se hotărască decât la sfârșitul jocului ce rută va folosi. 

Jucătorii construiesc gări numai dacă doresc. Pentru fiecare gară neconstruită, un jucător 
câștigă câte patru puncte la sfârșitul jocului.  

Mov joacă 2 cărți roșii.
Una dintre cele 3 cărți dezvăluite este roșie.

Mov trebuie să joace o carte roșie suplimentară 
pentru a revendica ruta.

Se trag cărți

Mov joacă 2 cărți verzi.
Una dintre cele 3 cărți dezvăluite este o Locomotivă.

Mov trebuie să joace o carte verde suplimentară 
pentru a revendica ruta.

Se trag cărți

Mov joacă 2 cărți Locomotivă.
Una dintre cele 3 cărți dezvăluite este o Locomotivă.

Mov trebuie să joace o carte Locomotivă suplimentară 
pentru a revendica ruta.

Se trag cărți

Revendicarea unei rute tunel
Exemplul 1 Exemplul 3Exemplul 2
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Finalul joculuiFinalul jocului
Când un jucător a rămas cu două sau mai puține vagoane de 

plastic la sfârșitul rândului său, fiecare jucător, inclusiv el, mai joacă o  rundă finală. După 
aceea, jocul se încheie iar jucătorii își vor calcula scorul final.

Calcularea scorului
Pe măsură ce au revendicat diverse rute, jucătorii și-au mutat pionii pe traseul de scor. Însă, 

pentru a se asigura că nu au fost făcute greșeli, aceștia își pot recalcula scorul pentru fiecare 
rută în parte.

Fiecare jucător își dezvăluie apoi Biletele de destinație. În acest moment, fiecare jucător 
alege rutele pe care le va folosi pentru gările construite. Fiecare gară îi permite celui care 
a construit-o să folosească o singură rută (doar una!) care aparține unui alt jucător, cu scopul 
de a-și completa un traseu de pe Biletele de destinație.

Fiecare gară construită trebuie să fie poziționată deasupra unuia dintre vagoanele de pe 
rutele alese. Aceste rute sunt considerate acum a fi deținute atât de jucătorul care deține 
vagonul, cât și de cel care deține gara. Dacă doi jucători au ales același traseu pentru gările 
lor, ruta este deținută de trei jucători.

Notă: O gară nu poate fi poziționată pe o rută care nu a fost revendicată de un adversar. Nu 
există niciun vagon pe care să fie poziționată.

Valoarea Biletelor de destinație completate este adăugată la scorul total al jucătorului. 
Valoarea oricărui Bilet incomplet este dedusă din scorul total al jucătorului.

Jucătorilor li se adaugă câte 4 puncte pentru fiecare gară pe care nu au construit-o.

Jucătorul sau jucătorii care au realizat cel mai lung traseu continuu vor primi Cartea Europa 
Express și cele 10 puncte bonus, în funcție de numărul de vagoane de plastic. La evaluarea 
și compararea lungimilor traseelor, se vor lua în considerare doar rutele continue realizate 
din vagoane de plastic de aceeași culoare. O rută continuă poate să conțină bucle și poate 
să treacă de mai multe ori prin același oraș, dar un vagon nu poate fi numărat de două ori în 
aceeași rută continuă. Rutele adversarilor pe care le poate folosi un jucător cu ajutorul gărilor 
nu se socotesc atunci când se calculează cea mai lungă rută continuă. În cazul în care sunt 
mai mulți jucători cu același număr de vagoane ce compun cel mai lung traseu continuu, 
fiecare dintre ei va primi cele 10 puncte bonus.

Jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă jocul. 

Dacă doi sau mai mulți jucători sunt la egalitate de puncte, câștigă jucătorul care 
a  completat cele mai multe Bilete de destinație. Dacă egalitatea persistă, câștigă 
jucătorul cu cele mai puține gări construite. În cazul improbabil în care jucătorii sunt 
încă la egalitate, câștigă jucătorul cu cartea bonus Europa Express dintre cei aflați la 
egalitate.

Scorul actual Bonus/Penalizare pentru 
Biletul de destinație 

Bonus Europa Express 4 puncte pentru 
gara neconstruită

Calcularea scorului final

Scor 
final

Prețul gărilor

1 2 3

Lungimea rutei Puncte
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Au contribuit
Concepția jocului  

Alan R. Moon
Ilustrații - Julien Delval

Concepție grafică - Cyrille Daujean

Mulțumiri speciale din partea lui Alan și DoW pentru cei care au 
contribuit la testarea jocului: 

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.

Notă geografică: Ne-am străduit să reprezentăm cu acuratețe granițele 
politice ale Europei în 1901 și să păstrăm numele orașelor în limba locală 

de atunci. Totuși, pentru buna desfășurare a jocului, am fost nevoiți să 
modificăm ușor poziția anumitor orașe pe hartă.

Descoperiți Days of Wonder Online - Comunitatea virtuală de jocuri 
de societate unde joacă TOȚI prietenii voștri! Înregistrați-vă jocul la  
www.daysofwonder.com pentru a descoperi o pagină web plină de variante 
de jocuri, hărți suplimentare și multe altele. Pur și simplu dați clic pe butonul 

New Player și urmați instrucțiunile.

Variante Se aplică tuturor variantelor:
◆ Mâna de pornire: 4 cărți Vagon
◆ Bonus de sfârșit de joc: Europa Express

Big Cities of EuropeBig Cities of Europe
Această variantă folosește cele 45 de cărți de Bilete Big Cities 
cu logourile Europe și 1912. Biletele cu trasee lungi nu se 
folosesc și pot fi puse înapoi în cutie.
♦  Așezați carte de referință Big Cities of Europe lângă 

tabla de joc,
♦  Folosiți toate Biletele de destinație cu logoul Big Cities,
♦  Începerea jocului: 5 Bilete de destinație per jucător,
♦  Fiecare jucător trebuie să păstreze cel puțin 2 Bilete de 

destinație,
♦  Toate Bilete decartate sunt amestecate și sunt puse la 

fundul teancului Biletelor cu trasee normale care nu 
au fost împărțite,

♦  Pe durata jocului: se trag 4 cărți, se păstrează cel puțin 1.
Toate celelalte reguli rămân neschimbate.

  Mega EuropeMega Europe  z
Această variantă folosește toate cărțile cu logourile Europa și 1912 
(12 Bilete de destinație cu trasee lungi și 89 cu trasee normale).
♦  Folosiți toate Biletele de destinație cu logoul Europa sau 1912,
♦  Începerea jocului: 2 Bilete cu trasee lungi per jucător. Fiecare 

jucător poate păstra unul singur sau niciunul, dar nu ambele. 
Toate Biletele cu trasee lungi nepăstrate se pun cu fața în jos 
înapoi în cutie,

apoi
♦  5 Bilete cu trasee normale per jucător. Jucătorii care au 

păstrat un Bilet cu traseu lung trebuie să păstreze cel puțin 
2 dintre acestea, alți jucători trebuie să păstreze cel puțin 3,

♦  Toate Bilete cu trasee normale decartate sunt amestecate și 
sunt puse la fundul teancului Biletelor cu trasee normale 
care nu au fost împărțite,

♦  Pe durata jocului: se trag 3 cărți, se păstrează cel puțin 1.
Toate celelalte reguli rămân neschimbate.

  Europe 1912Europe 1912  z
Singura modificare la această variantă o reprezintă cărțile 
cu Bilete de destinație folosite: pur și simplu înlocuiți 
cărțile cu logoul Europa cu cele cu logoul 1912 (6 Bilete cu 
trasee lungi și 49 de Bilete cu trasee normale).
♦ Folosiți toate Biletele de destinație cu logoul 1912,

♦  Începerea jocului: 1 Bilet cu traseu lung și 3 Bilete cu 
trasee normale per jucător (Biletele cu trasee lungi 
nefolosite se pun cu fața în jos înapoi în cutie),

♦  Fiecare jucător trebuie să păstreze cel puțin 2 Bilete 
Traseu (orice amestec de Bilet cu traseu lung și Bilet 
cu traseu normal). Toate biletele decartate se pun cu 
fața în jos înapoi în cutie,

♦  Pe durata jocului: se trag 3 cărți, se păstrează cel puțin 1.
Toate celelalte reguli rămân neschimbate.

55

55

45

  ClassicClassic  z
♦  Folosiți toate Biletele de destinație cu logoul Europa,
♦  Începerea jocului: 1 Bilet cu traseu lung și 3 Bilete cu 

trasee normale per jucător (Biletele cu trasee lungi 
nefolosite se pun cu fața în jos înapoi în cutie),

♦  Fiecare jucător trebuie să păstreze cel puțin 2 Bilete de 
destinație (orice amestec de Bilet cu traseu lung și Bilet cu 
traseu normal). Toate biletele decartate se pun cu fața în 
jos înapoi în cutie,

♦  Pe durata jocului: se trag 3 cărți, se păstrează cel puțin 1.

46

46

Împreună cu versiunea Classic pe care tocmai am descris-o, există nenumărate moduri de 
a descoperi Europa folosind toate biletele din această cutie. Aici veți găsi informații despre 
pregătirea jocului și modificările de reguli pentru cele 3 variante favorite ale noastre.

Folosirea Biletelor de destinație bonus
Puteți adăuga oricare dintre cele 7 Bilete de destinație bonus (6 din mini-expansiunea 
Orient Express și 1 din evenimentul Ticket to Ride with Max) la jocul Classic sau la 
oricare dintre variante.

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.

Înregistrați-vă jocul de societate


