
Dieren
Dit zijn de dieren die je tijdens je 
vakantie tegenkomt. Bewaar deze 
kaarten, want ze zijn aan het eind  
van het spel geld waard.
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ZÓ WIN JE!

Inhoud: speelbord,  
4 pionnen, draaiwijzer en 
voet, 88 kaarten en geld

ACTIEKAARTEN

Activiteiten
Dit zijn de dingen die je tijdens je 
vakantie gaat doen. Ze zijn ook geld 
waard aan het eind van het spel.

Gebeurtenissen
Dit zijn dingen die je tijdens je vakantie overkomen. Voor sommige gebeurtenissen 
moet je geld betalen, voor andere moet je een beurt overslaan. Deze kaarten zijn 
geen geld waard aan het eind van het spel.

Let op: Als je te weinig geld hebt om de bank te betalen,  
dan is dat niet erg. Je mag gewoon doorspelen.

Het spel is afgelopen als een van de spelers op thuis eindigt. Deze speler mag dan 
een extra kaart met een bestemming pakken en de waarde ervan optellen bij de 
rest van z’n geld. Dit is zijn volgende vakantiebestemming! Nu telt iedereen z’n geld 
(vergeet je kaarten met een bestemming en je actiekaarten niet). Wie het meeste 
geld heeft, wint! 

Er zijn drie soorten actiekaarten.
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LEEFTIJD
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SPELERS

   WAARSCHUWING:  
VERSTIKKINGSGEVAAR – bevat kleine onderdelen. 

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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MOET DOOR EEN VOLWASSENE 

IN ELKAAR GEZET WORDEN
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1. Bevestig de draaiwijzer. 
Steek de voet in de sleuven op het speelbord, en 
draai hem om hem op zijn plaats vast te zetten. 

2. Kies een pion.  
Zet je pion op start.

3. Kies een bankier.   
De bankier geeft elke speler 
€ 5 om mee te beginnen.  

LEG ‘T KLAAR!

Verplaats je pion van start naar thuis en maak alle leuke dingen en minder leuke 
dingen van een vakantie mee. Als een van de spelers op thuis eindigt, is het spel 
afgelopen. Wie het meeste geld heeft, wint!

2. Waar ben je geëindigd? 
Zie DE BORDVAKJES om te 
weten wat je moet doen.

3. Dat is het!   
Jouw beurt is voorbij en de 
volgende speler is aan de beurt.

ACTIEVAKJES 

Als je hier eindigt, pak je een 
actiekaart en lees je hem 
hardop voor. Bewaar de 
kaarten die je krijgt. Ze zijn aan het eind 
van het spel geld waard.

Zie ACTIEKAARTEN voor meer informatie.

ZAKGELD  
Als je op of over dit vakje 
komt, krijg je € 3 van de 
bank.

NIEUWE REIS 
Andere vakantieplannen! 
Als je hier eindigt, 
pak je een nieuwe kaart met een 
bestemming. Leg je oude bestemming 
onderaan de stapel.

EXCURSIE 

Als je hier eindigt, kun 
je ervoor kiezen om 
op excursie te gaan: je kunt een 
ritje met een speedboot of een 
luchtballonvlucht maken. Als je besluit 
om de excursie te doen, betaal je € 3 
en neem je de kortere weg naar het 
vakje aan de overkant.Nu ben je klaar om op vakantie te gaan! 

Vertel iedereen waar je heengaat.

4. Verdeel de kaarten over twee stapels:  

Actiekaarten
Kaarten  
met een  
bestemming 

5. Kies je bestemming 
Elke speler trekt twee kaarten met een 
bestemming, kiest er één uit en legt 
de andere terug op de stapel. 

HET SPEL

DE BORDVAKJES

ZAKGELD 
Als je over dit vakje komt,  

krijg je € 3 van de bank.

DE BEDOELING
We gaan op vakantie! Of je nu de weg op gaat, kiest voor het spoor, het ruime sop 
of de lucht, er zijn heel wat avonturen te beleven. De speler met het meeste geld 
aan het eind van het spel wint!

ALS JE AAN DE BEURT BENT
1. Draai de draaiwijzer. 

Verplaats je pion het gedraaide aantal vakjes 
vooruit. Als er een splitsing in de weg zit, mag 
je zelf kiezen welke kant je opgaat, maar je 
mag je pion niet achteruit verplaatsen.

WIE MAG BEGINNEN?
De jongste speler begint, en het spel gaat met de klok mee verder. Je mag 
kiezen welke kant je opgaat: stad of land.

Sommige bestemmingen 
zijn aan het eind van het 
spel meer waard, dus kijk 

goed en kies de beste!
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