
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο πιο σημαντικός κανόνας στο Travelingo™ είναι: Πείτε και Παίξτε!
Ρίξτε μια κάρτα με το ίδιο χρώμα ή τον ίδιο αριθμό με την κάρτα στην 
κορυφή της στοίβας στο τραπέζι. Εκτός από την περίπτωση που υπάρχει 
μια ειδική κάρτα στην κορυφή, μπορείτε να παίξετε οποιαδήποτε κάρτα 
επιθυμείτε. Και θυμηθείτε να λέτε πάντα τι απεικονίζεται στην κάρτα, στη 
γλώσσα που παίζετε. Πείτε και Παίξτε!
Εάν δεν μπορείτε να παίξετε κάποια κάρτα, τραβήξτε 1–3 κάρτες, μέχρι να 
μπορέσετε να παίξετε – ή να πάτε πάσο.
Εάν μπορείτε να παίξετε μια κάρτα, αλλά δεν γνωρίζετε τον όρο που 
απεικονίζεται στην κάρτα, τότε αφήστε την κάτω για να την δουν οι άλλοι 
παίχτες. Είτε μπορούν να σας πουν τον σωστό όρο, είτε μπορείτε να 
σαρώσετε τον QR κώδικα της κάρτας για να μάθετε τον όρο, με προφορά. 
Δεδομένου ότι δεν μπορέσατε να πείτε την κάρτα, θα πρέπει να πάρετε 
πίσω την κάρτα +1 επιπλέον κάρτα από τη στοίβα στο τραπέζι. Το ίδιο 
ισχύει αν πείτε λάθος όρο για την κάρτα. Θυμηθείτε το την επόμενη φορά!
Ο παίκτης που ξεφορτωθεί πρώτος όλα τα φύλλα του, κερδίζει. (Αλλά ο 
πραγματικός νικητής είναι ο παίκτης που έχει βελτιωθεί περισσότερο...)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Υπάρχουν 4 ειδικές κάρτες στο Travelingo™. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται να 
παίξετε ειδική κάρτα στον τελευταίο σας γύρο.

ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ
Όταν παίζετε την κάρτα δώρων, μπορείτε να δώσετε οποιαδήποτε κάρτα σας σε 
έναν παίκτη της επιλογής σας.

ΚΑΡΤΑ PLUS 2
Όταν παίζετε την κάρτα Plus 2, ο επόμενος παίκτης πρέπει να τραβήξει 2 φύλλα 
από τη τράπουλα στο τραπέζι. Αυτός ο παίκτης παίζει ακόμα τη σειρά του.

ΚΑΡΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ
Όταν παίζετε την κάρτα σάρωσης, μπορείτε να σαρώσετε μια κάρτα στο χέρι σας 
ή μπορείτε να επιλέξετε να παίξετε την κάρτα Plus 1, για να τραβήξει ο επόμενος 
παίχτης 1 κάρτα από τη τράπουλα στο τραπέζι.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
Όταν παίζετε την κάρτα πρόκλησης, παίρνετε να παίξετε μια άλλη «κανονική» 
κάρτα και ο επόμενος παίκτης πρέπει να πει αυτή την κάρτα ή θα πρέπει να 
σαρώσει την κάρτα, να την πάρει και να τραβήξει 1 επιπλέον κάρτα από τη 
τράπουλα. Μπορεί ακόμα να παίξει στο γύρο του. Η κάρτα πρόκλησης διαρκεί 
για ένα ολόκληρο γύρο, όπου ο επόμενος παίκτης θα πρέπει να πει την κάρτα 
που έχει παίξει ο προηγούμενος παίκτης. Οι παίκτες μπορούν να παίξουν 
οποιαδήποτε μη ειδική κάρτα στο γύρο πρόκλησης, ανεξάρτητα από το χρώμα ή 
τον αριθμό.

Κάντε λήψη της εφαρμογής Travelingo από το Play Store ή το App Store.
Στην εφαρμογή: Ορίστε το «Η γλώσσα μου» (τη μητρική σας γλώσσα ή τη γλώσσα που καταλαβαίνετε καλύτερα από τη λίστα) στις Ρυθμίσεις.
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