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42. Kuala Lumpur
De hoofdstad van Maleisië beroemt zich op de hoog 
oprijzende Petronas Towers en het oude Merdeka 
Plein, ooit het cricketveld van de Selangor Club.

43. Singapore
In deze eilandstaat, waar Maleise, Chinese, Indiase en 
westerse invloeden samensmelten, zijn koloniale en 
moderne stijlen verenigd.

44. Vilnius
De hoofdstad van Litouwen heeft een grote 
historische binnenstad en huisvest een van de oudste 
universiteiten in dit deel van Europa.

45. Adelaide
De eerste stad van Zuid-Australië, gelegen tussen 
glooiende heuvels en gouden stranden, heeft nog altijd 
een vleugje wildheid. 

46. Bratislava
Hoog boven de hoofdstad van Slowakije kijkt de 
vierkante burcht uit over de Donau en de autovrije 
oude binnenstad met z’n bijzondere beelden.

47. Rome
De catacomben, het Colosseum, de pleinen, de 
chique winkels en de schatten van het Vaticaan lokken 
bezoekers telkens weer terug naar de Eeuwige Stad.

48. Seoul
Laat je betoveren door de Zuid-Koreaanse hoofdstad 
met z’n bloemen en lantaarns, drijvende eilanden, 
versierde paleizen en traditionele houten huizen.

49. Dubai
Steek de Dubai Creek over in een traditionele abra en 
laat je verbijsteren door de aanblik van de 828 meter 
hoge Burj Khalifa.

50. Dublin
Ha’penny Bridge over de Liff ey, het schitterende Book 
of Kells, St. Stephen’s Green park en Dublin Castle… 
Wie wil er nu niet naar Dublin?
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LEG ‘T KLAAR!
Leg de 22 gekleurde 

locatiestempels op de 

bijbehorend gekleurde 

randen van de locaties op 

het speelbord.

Laat de 20 grijze Eersteklas-

stempels in de geldbak van 

de bankier.

Schud de Kanskaarten en leg 

ze met de goede kant omlaag 

hier. Dit is de pot.

Schud de Here & Now kaarten.

Geef er twee (goede kant 

omlaag) aan alle spelers. 

Bekijk je kaarten, maar hou ze 

verborgen voor de anderen. 

Je mag ze (wanneer je maar wil) 

tijdens het spel gebruiken.

Leg de rest van de kaarten met 

de goede kant omlaag hier op 

het speelbord. Dit is de pot.
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Spreek samen af wie de bankier 

wordt. De bankier beheert en regelt 

veilingen, Eersteklas-stempels en 

het geld van de bank.

Geef elke speler:

(totaal = A1500)

Leg de rest van het geld in de 

geldbak van de bankier.

Elke speler pakt een paspoort en 

legt het op een paspoortvak op het 

speelbord.

Kies je pion en zet hem op START.

Leg de dobbelstenen naast het 

speelbord.

De jongste speler begint en het spel 

gaat met de klok mee verder.

2 

4 

5
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Waar ben je geëindigd? Zie DE BORDVAKJES op de volgende bladzijde voor meer informatie.

Dubbel gegooid? Verplaats je pion en gooi en verplaats nog een keer. Maar pas op! Als je in één beurt drie 

keer achter elkaar dubbel gooit, moet je naar de gevangenis.

Dat is alles! Je beurt is voorbij en de speler links van je is aan de beurt.

Spelen maar! Zoek de vakjes gewoon op als je er eindigt.

De gluiperige ruiler gegooid?
•  Dan mag je lekker gluiperig ruilen! Ruil jouw laatste paspoortstempel met dat van een 

andere speler naar keuze en verplaats deze beurt niet.

• Of verplaats gewoon het gegooide aantal vakjes van de andere dobbelsteen.

Let op: het ruilsymbool telt voor 1 als je de dobbelstenen gooit op aanwijzing van een Kanskaart.

HET SPEL
Zó win je
• Reis rond het speelbord terwijl je meest gewilde plekken ter wereld bezoekt.

• Betaal voor de stempels van de locaties waarop je eindigt en leg ze op je paspoort.

•  Andere spelers betalen jou een vergoeding als ze eindigen op vakjes waarvan jij 

de stempels hebt.

• De eerste speler die z’n paspoort vol heeft wint! 

Zó speel je
Gooi beide dobbelstenen en verplaats je pion het gegooide aantal vakjes met 

de klok mee over het speelbord.

Elke keer dat je op of over START komt, krijg je A200. 

D
Onv

Ver

Heb

Kleu

WINNAAR!
WINNAAR!
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DE BORDVAKJES
Onverkochte vakjes (met stempel)

Als je eindigt op een vakje dat nog niet verkocht is, koop of veil je het.

• Wil je kopen? Betaal de op het rode kaartje aangegeven prijs en leg het stempel 

op je paspoort.

Let op: leg je stempels eerst in de linker kolom. Meer informatie over het vullen van 

je paspoort vind je op blz. 8.

•  Wil je niet kopen? Dan moet de bankier het vakje veilen. Het bieden begint op A20. 

Alle spelers mogen bieden. Als niemand het vakje wil – geen probleem. Laat het 

stempel gewoon liggen. 

Verkochte vakjes (zonder stempel)

•  Je moet de eigenaar de op het witte kaartje aangegeven vergoeding voor 

bezoekers betalen. 

• Als je het vakje zelf bezit, doe je niets.

Let op! De eigenaar moet de vergoeding vragen vóórdat de volgende speler 

de dobbelstenen gooit. Als je niet oplet, krijg je niks!

Heb je geen geld? Op blz. 8 vind je meer informatie.

Kleurgroep = dubbele vergoeding & een gratis stempel!

Als je alle stempels van een kleurgroep hebt, mag je GRATIS een Eersteklas-

stempel pakken en op je paspoort leggen.

De te betalen vergoeding voor bezoekers wordt verdubbeld als je alle stempels 

van een kleurgroep hebt. Ze hoeven niet naast elkaar op je paspoort te liggen.

Kostprijs

Vergoeding
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START
Elke keer dat je op of over START komt, krijg je A200.

DE BORDVAKJES

Eersteklas 
Je moet een Eersteklas-stempel kopen of veilen. 

•  Betaal A100 om een stempel te kopen en leg het op je paspoort. 

•  Als je geen stempel wil kopen, moet de bankier het veilen. Het bieden begint op A20. 

Alle spelers mogen bieden. Als niemand het stempel wil – geen probleem.

•  Als er geen stempels meer zijn, doe je niets.

Vliegvelden
Je kunt een vliegtuig nemen of niets doen. 

•  Om een vliegtuig te nemen, betaal je A100 aan de bank en je verplaatst je pion naar 

een locatie of Eersteklas vakje naar keuze op het bord. Als je langs START komt, krijg 

je geen A200.

Here & Now 
• Pak de bovenste Here & Now kaart van de pot en kijk wat erop staat. Hou de kaart 

verborgen voor de anderen.

•  Je mag Here & Now kaarten gebruiken wanneer je wil. 

•  Vergeet niet te gooien en te verplaatsen als je aan het begin van je beurt een Here & Now 

kaart gebruikt. 

•  Vergeet de Here & Now kaarten die je aan het begin van het spel kreeg niet!

•  Het aantal Here & Now kaarten dat je in één beurt mag gebruiken is onbeperkt.

•  Leg gebruikte kaarten met de goede kant omhoog op een weglegstapel. Als de kaarten op 

zijn, schud je de weglegstapel en legt die (goede kant omlaag) neer als nieuwe pot.
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Kans
Pak de bovenste Kanskaart en doe wat erop staat. Leg gebruikte kaarten onderaan 

de stapel terug.

Vrij parkeren
Doe niets – je hebt gewoon even vrij! 

Slechts op bezoek / In de gevangenis
Als je hier eindigt, zet je je pion gewoon op het deel met ‘Slechts op bezoek’.

Naar de gevangenis
Ga direct naar de gevangenis. Ga niet langs START. Je krijgt geen A200. Dan is je beurt 

voorbij!

Let op: als je in de gevangenis zit, mag je geen bezoekersvergoeding innen en niet bieden 

op veilingen.

Dus... hoe kom je weer uit de gevangenis? Je hebt drie mogelijkheden:

Betaal A100 aan het begin van je volgende beurt en gooi en verplaats je pion.

Gebruik aan het begin van je volgende beurt een kaart met Verlaat de gevangenis 

zonder betalen. Leg de kaart na gebruik onderaan de betreff ende stapel.

Gooi dubbel als je weer aan de beurt bent. Als je dubbel gooit, ben je vrij! Gebruik je worp 

om te verplaatsen. Je mag maximaal 3 beurten proberen dubbel te gooien. Als je de derde 

keer nog niet dubbel gooit, betaal je A100 en je gebruikt je laatste worp om te verplaatsen.

w

op 
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Als jouw paspoort zodanig gevuld is dat het laatste stempel de bovenlijn van 

de rechterkolom passeert, win je het spel!

Let op: je mag de stempels niet uitproberen om te zien met welke je kunt 

winnen!

DWINNEN!

EXTRA INFORMATIE
Zó plaats je stempels op je paspoort

•  Je begint in de linker kolom. Leg je eerste stempel onderaan. Elke 

volgende stempel moet omlaag geduwd worden op de voorgaande.

•  Als een stempel niet meer in de linker kolom past, leg je hem onderaan 

de rechter kolom. Nu is je paspoort meer dan half vol!

Geen geld meer?

•  Als je de bank moet betalen, leg je je laatste stempel terug op het bord. 

Eventueel geld wat je nog hebt mag je gewoon houden.

•  Als je een andere speler moet betalen, geef je hem/haar je laatste 

stempel. Eventueel geld wat je nog hebt mag je gewoon houden.

•  Als je geen geld en geen stempels hebt, doe je niets: jij hebt het al 

moeilijk genoeg!

WINNAAR!
WINNAAR!
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1. Lima
Lima, de hoofdstad van Peru, stad van 
Pizarro en de conquistadores, bestaat 
al sinds de tijd dat Nazca, Moche en 
Inca’s hier de scepter zwaaiden.

2. Hongkong
Terwijl de Star Ferry heen en weer 
vaart door de haven, gonzen de straten 
van marktkooplui die kibbelen over de 
hoge prijzen en slangensoep.

3. Riga
De Letse hoofdstad herbergt 
schitterende art nouveau architectuur 
en een coole centrale markt in oude 
zeppelinhangars.

4. Lissabon
Ervaar de ziel van de Portugese 
hoofdstad en luister naar de klanken 
van de overal aanwezige fado-
melodieën in de steile, pastelkleurige 
straatjes.

5. Istanbul
Deze gevarieerde Turkse stad aan de 
Bosporus (voorheen Byzantium en 
Constantinopel genaamd) verwelkomt 
je in de moskeeën en de Grote Bazaar.

6. Warschau
De stad van Frédéric Chopin en Marie 
Curie biedt de bezoeker, naast talloze 
kastelen en paleizen, de traditionele 
Poolse keuken.

7. Mexico-Stad
De hoofdstad, gebouwd op de ruïnes 
van het Azteekse Tenochtitlán, ligt op 
de bodem van een voormalig meer en 
daalt de laatste 100 jaar gestadig.

8. Santiago
Drukke pleinen, smalle steegjes en 
straatkunst kenmerken de Chileense 
hoofdstad waar je de traditionele cueca
danst tegen het decor van de Andes.

9. Belfast
Wandel langs de haven van de 
Noord-Ierse hoofdstad en droom 
van de Titanic. Daarna kun je je 
geschiedenisles vervolgen in het fraaie 
Ulster Museum.

10. Athene
De Griekse hoofdstad – bakermat 
van democratie, fi losofi e en theater – 
wordt nog altijd gedomineerd door het 
Parthenon op de Acropolis.



11. Belgrado
Ontdek de oude Servische 
hoofdstad bij het Belgrado Fort in het 
Kalemegdan Park. Mogelijk is Attila de 
Hun in deze omgeving begraven.

12. Londen
De Britse hoofdstad, bakermat van 
ceremonieel vertoon en punkrock, 
blijft boeien met Tower-verhalen en het 
uitzicht vanaf The Shard.

13. Moskou
Wandel over het beroemde Rode 
Plein met de onmiskenbare uientorens 
van de Basiliuskathedraal en reis 
in stijl door de indrukwekkende 
metrostations.

14. Tokyo
Sushi, sumo, Shinto heiligdommen en 
kersenbloesemtuinen – je vindt het 
allemaal te midden van de kolossale 
torens in de Japanse hoofdstad. 

15. New York
Superlatieven schieten tekort voor 
de city that never sleeps. Broadway 
straalt, SoHo bepaalt de trends en 
wolken maken plaats voor nieuwe 
wolkenkrabbers.

16. Amsterdam
Waar de Rembrandts en Van Goghs 
elkaar verdringen in de musea, 
ontdekken wandelaars de grachten en 
pleinen, winkeltjes, terrasjes en meer.

17. Sydney
Het leven in Sydney is “beaut”, 
van Bondi Beach tot aan de Blue 
Mountains. En zoals de koala 
symbolisch is voor Australië is het 
Opera House dat voor Sydney. 

18. Queenstown
Deze voormalige goudkoortsstad op 
het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland 
trekt nu vooral bungeejumpers, 
ravijnschommelaars en Lord of the 
Rings fans.

19. Kaapstad
Geniet van het overweldigende uitzicht 
vanuit de kabelbaan naar de top van de 
Tafelberg, ga stappen op Long Street 
en picknicken in de Botanische Tuin.

20. Taipei
Tempels en verlichte avondmarkten 
verdringen elkaar in Taipei, maar de 
grootste attractie is de natuur: hete 
bronnen, enorme watervallen en meer.

21. Giethoorn
Ontdek het Venetië van het noorden 
per boot. Dit schilderachtige dorpje 
wordt vooral gekenmerkt door de vele 
liefl ijke grachtjes en bruggetjes.

22. Madrid
Madrilenen relaxen in het El Retiro 
park, kunstliefhebbers vergapen zich 
aan de meesters in het Prado en 
lekkere eters genieten van de heerlijke 
tapas.
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23. Boekarest
In de statige hoofdstad van Roemenië concurreren 
de Triomfboog en het Plein van de Revolutie met het 
enorme Parlementspaleis.

24. Sofi a
Oost en west ontmoeten elkaar in de oude hoofdstad 
van Bulgarije. Ontdek de verschillende culturele 
monumenten en een heerlijk relaxed sociaal leven.

25. Berlijn
Oost- en West-Duitsland, verenigd in uitgestrekte 
parken, Bauhaus-architectuur, een eiland vol musea, 
Trabi Tours en een gevarieerd cultureel leven.

26. Los Angeles
De muziek- en fi lmhoofdstad stikt van de beroemde 
plekken, van de chique Rodeo Drive of Sunset en 
Hollywood Boulevard tot en met Venice Beach.

27. Tallinn
“Dikke Margareta” is slechts een van de grappige 
benamingen van de vele indrukwekkende torens in de 
hoofdstad van Estland aan de Finse Golf.

28. Montréal
Vieux-Montréal weerspiegelt de eclectische stijlen van 
traditioneel Frans-Canadese straten tussen eilanden 
en waterwegen.

29. Tel Aviv
Het leven in de “Big Orange” van Israël speelt zich af 
op het strand, in de oesterbars en op de kasseien van 
het oude Jaff a.

30. Bogota
Terwijl klanten nippen van de beste Colombia koffi  e en 
onderhandelen over de prijs van smaragden, wachten 
andere schatten in het Goudmuseum.

31. Brussel
Treed in de voetsporen van Kuifje en eet in de 
Belgische hoofdstad mosselen met friet nadat je het 
beroemde beeldje van Manneken Pis bekeken hebt.

32. Barcelona
De eigenzinnige geest van Catalonië komt schitterend 
tot uitdrukking in het Picasso Museum en de 
knobbelige torens van Gaudí’s Sagrada Família.

33. Toronto
De dichtstbevolkte en cultureel meest gevarieerde 
stad van Canada is schitterend gelegen op de 
oevers van Lake Ontario. Dichtbij is Niagara Falls een 
belangrijke attractie.

34. Parijs
Rendez-vous in de lichtstad: spreek af onder de 
waterspuwers van de Notre Dame, op een art deco 
metrostation, in het Quartier Latin of bij l’Opéra. 

35. Praag
In de Tsjechische hoofdstad leidt de Koninklijke 
Route van de Hradčany burcht tot aan de slingerende 
straatjes van Malá Strana en over de Karelsbrug.

36. Rio de Janeiro
De Suikerbroodberg is karakteristiek voor de 
Braziliaanse carnavalsstad, bekend om z’n 
zonaanbidders, de samba en het strand van 
Copacabana.

37. Kiev
De winkeltjes langs de steile Andreasstraat, de gouden 
koepels van de Sint-Sofi akathedraal en het Pirogovo 
openluchtmuseum tonen het oude Oekraïne.

38. Boedapest
Boeda en Pest, twee steden in één, aan weerszijden 
van de Donau. Het Vissersbastion op de Burchtheuvel 
biedt het beste uitzicht op de stad. 

39. Buenos Aires
De Argentijnse hoofdstad, met z’n kleurrijke artistieke 
Barrio Alto en de bekende geur van enorme 
roosterende steaks, is vervuld van tangoritmes.

40. Quito
Steile koloniale straatjes klimmen door de 
hooggelegen hoofdstad van Ecuador, waar zon en 
regen elkaar afwisselen – vier seizoenen in één dag.

41. Vancouver
Hoge gebouwen, hippe cafés en fraaie musea 
contrasteren met het Canadese regenwoud, 
bereikbaar via de Capilano houten hangbrug.


