
Ten dodatek zawiera:
– 5 nowych Magazynów dla graczy z 25 nowymi Składnicami (po 
5 na kolor)
– 55 nowych Biletów, wszystkie z logo 1912 w górnym prawym 
rogu:

– 6 nowych długich Biletów (niebieskie tło)
– 19 nowych zwykłych Biletów
– 30 nowych tras Big City (z logiem Big City)

– oryginalne 46 Bilety (6 długich, 25 zwykłych oraz 15 Big City), 
które znajdują się w podstawowej wersji Wsiąść do Pociągu: 
Europa (Ticket to Ride: Europe).

Magazyny i Składnice

Magazyny i Składnice mogą być używane z dowolną grą z serii 
Wsiąść do Pociągu (Ticket to Ride), nie tylko z wersją Europa. 
Jednakże najlepiej sprawdzają się w wersji Wielkie Miasta Europy. 
Wszystkie zasady pozostają bez zmian, poza wypisanymi poniżej:
– Na początku gry, po rozdaniu kart wagonów i wybraniu Biletów, 
każdy gracz otrzymuje Magazyn i 5 Składnic w swoim kolorze. 
Magazyn kładzie przed sobą z 4 Składnicami tuż obok. Piątą 
Składnicę każdy umieszcza na dowolnym mieście na planszy, 
poczynając od gracza, który był ostatni podczas poprzedniej 
rozgrywki, a następnie idąc w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Następnie rozgrywka się rozpoczyna.
– Za każdym razem, gdy gracz używa akcji Dobranie kart 
pociągów, najpierw musi pociągnąć górną kartę z talii i umieścić 
ją w Magazynie (swoim lub innego gracza) bez patrzenia jaka to 
karta. Dopiero teraz może dociągnąć swoje karty.
– Za każdym razem kiedy gracz używa akcji Zajęcie trasy do 
miasta, w którym znajduje się jakaś Składnica, to może zabrać 
wszystkie karty znajdujące się w Magazynie tego samego koloru 
poprzez odrzucenie jednej ze swoich nieużywanych Składnic 
z gry.
– Dodatkowo do swojej akcji gracz zawsze może wykonać Wolną 
akcję, czyli wziąć jedną ze swoich Składnic (albo nawet i kilka) 
i umieścić ją na mieście na planszy.
– Na końcu rozgrywki gracz z największą ilością niezużytych 
Składnic otrzymuje 10 punktów. W przypadku remisu wszyscy 
remisujący otrzymują tyle punktów.

dodatkowe inforMacje

– W mieście może być tylko jednak Składnica. Raz położona nie 
może zostać zdjęta lub przesunięta (nie może też koegzystować 
ze Stacją we Wsiąść do Pociągu: Europa). Składnice położone na 
planszy nie mogą być odrzucane aby zebrać karty nagromadzone 
w Magazynie.
– Gracze mogą zebrać karty z własnych Magazynów kiedy 

Zajmują trasę przy ich własnej Składnicy. Gracz może także 
zabrać karty z dwóch Magazynów w jednej turze jeśli połączy 
dwa miasta, w których znajdują się Składnice. Aby to zrobić musi 
jednak odrzucić dwie swoje Składnice.
– Liczba kart Pociągów w Magazynie to jawna informacja (każdy 
może w dowolnym momencie zapytać, ile jest tam kart).
– W rzadkim przypadku kiedy zabraknie kart Pociągów 
do dociągnięcia lub przetasowania, a jeden lub większa 
ilość graczy pozbyła się już swoich Składnic, to 
wszystkie Magazyny zostają natychmiast opróżnione 
i z tych kart składa się kolejną talię.

nowe bilety

Istnieje wiele kombinacji biletów, które pozwolą wam bawić 
się Europą przez wiele gier. Poniżej znajdują się nasze ulubione 
kombinacje:
Europa Rozszerzona
– Dodaj 19 nowych zwykłych tras (z logo 1912) 
do oryginalnego zestawu Biletów (bez logo 
1912).
– Wszystkie zasady pozostają bez zmian.
Mega Europa
– Potasuj wszystkie 12 Biletów na długie 
trasy i rozdaj po 2 każdemu graczowi. Każdy 
z nich może zatrzymać jeden lub odrzucić 
oba. Wszystkie niezatrzymane Bilety zostają 
odrzucone z gry.
– Potasuj wszystkie inne Bilety (zwykłe i Big City, nowe 
i oryginalne) z tego dodatku i rozdaj po 5 każdemu graczowi. Jeśli 
gracz zatrzymał długą trasę, to musi zatrzymać przynajmniej 2 
z tras krótkich. Jeśli nie zatrzymał żadnej długiej trasy, to musi 
zatrzymać co najmniej 3 krótkie.
– Wszystkie inne zasady pozostają bez zmian.
Wielkie Miasta Europy
– W tej wersji nie używa się długich tras.
– Kartę Big Cities należy położyć tak obok 
planszy, by była widoczna dla wszystkich 
graczy.
– Potasuj wszystkie Bilety Big City (z logo Big City). Rozdaj po 5 
każdemu graczowi. Trzeba zatrzymać co najmniej 2.
– Jeśli podczas gry gracz wybierze akcję Dobierania Biletów, to 
ciągnie cztery karty i musi zatrzymać co najmniej jedną z nich.
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