Chcete si dnes něco zahrát?
Activity Original 2

Hra Activity original 2 je kombinací kreativních herních elementů.
Pojmy jsou vysvětlovány pomocí kreslení, popisu nebo pantomimy a spoluhráči je musejí uhodnout.

Osadníci z Katanu

Těžko budete hledat jinou strategickou hru, kterou milují jak úplní začátečníci, tak herní fajnšmekři.
Vrhněte se do osídlování, zvětšete svá sídliště a ukrojte prostor svým soupeřům...

Osadníci z Katanu - rozšíření

Osadníci z Katanu rozšíření pro 5-6 hráčů je výborná vychytávka pro větší skupiny hráčů této legendární hry.
Rozšíření umožňuje do hry vstoupit až dalším dvěma hráčům.

Dostihy a sázky

Cílem hry Dostihy a sázky je co nejlépe investovat svěřené prostředky do koní a dostihů tak,
aby stáj získala co nejvíce výher.

Poker Casino

Zábava na pokraji hazardu, vášeň, životní styl, to vše je poker. Poker je jako stvořený pro každého,
kdo miluje risk a dokáže předvídat soupeřovy reakce.

Monopoly Národní Edice

Kupujte města napříč celouČeskou republikou, stavte v nich domy a hotely a vybírejte nájmy od protihráčů!

Bang!

Hráči berou na sebe různé role běžné na divokém západě. Cílem hry je vtipnou formou vystřílet role
nepřátelské a přežít. Hra je velmi svižná plná komunikace a humoru.

Bang! Fistful

Bang! Fistful je další rozšíření legendární karetní hry Bang! Obsahuje 15 nových karet + 5 bonusových karet.
Jde o výběr toho nejlepšího, co vymysleli sami hráči!

Bang! Údolí stínů

Údolí stínů se přidá ke kartám základní hry a tím rozšíří jak akční karty, tak postavy.

Labyrinth Česká Republika

Speciální edice této skvělé rodinné hry, v níž se svým autíčkem podniknete výlet po českých památkách
a zajímavostech, okusíte místní speciality a setkáte se se zvířaty žijícími na našem území.

Dobble Hledá se Dory

Filmová verze veleúspěšné postřehové hry. Hra je oproti klasické hře Dobble dětem uzpůsobena
především graficky a navíc obsahuje dvě speciální dětské herní varianty.

Otázky a odpovědi - Vysočina

Nezáleží na tom, zde pocházíte z Vysočiny, jste milovníci tohoto koutu Čech či jen pouhý turista.
Díky jednoduchému hernímu principu proniknete snadno a rychle do tajemství a krásy tohoto regionu.

Soubor 100 her

Soubor her od firmy Bonaparte obsahuje velké množství variant těch nejznámějších stolních a karetních her.

Biatlonmánie

Házejte kostkou a žeňte svého biatlonistu vpřed po tratích Světového poháru v Novém Městě na Moravě.
Zdolávejte kopce, sjíždějte svahy, nechte se vyhecovat od trenéra a nedarujte ani políčko ostatním závodníkům.

Scrabble Twist

Tentokrát nepotřebujete hrací desku a vlastně ani příliš štěstí na písmena - v Scrabblu Twist nejsou totiž žádné body.
Stačí se jen rychle zbavit všech písmen a vítězství máte v kapse!

Půjčte si svou hru na recepci Hotelu Medlov!

Půjčovné
Výše půjčovného je uvedena za jeden den. Zároveň s půjčovným se platí předem vratná záloha. Za pozdní vrácení
hry bude účtována částka odpovídající počtu vypůjčených dnů navíc.

Activity Original 2 .......... 69 Kč
Osadníci z Katanu .......... 89 Kč
Osadníci z Katanu - rozšíření .......... 49 Kč
Dostihy a sázky .......... 59 Kč
Poker Casino .......... 89 Kč
Monopoly Národní Edice ..........79 Kč
Bang! .......... 29 Kč
Bang! Fistful .......... 19 Kč
Bang! Údolí stínů ..........19 Kč
Labyrinth Česká Republika .......... 69 Kč
Dobble Hledá se Dory .......... 39 Kč
Otázky a odpovědi - Vysočina .......... 49 Kč
Soubor 100 her ......... 29 Kč
Biatlonmánie .......... 49 Kč
Scrabble Twist .......... 59 Kč

Vratná záloha
Vratná záloha za půjčení jedné hry je ve výši prodejní ceny hry uvedené níže. Platí se navíc k ceně půjčovného. Od
této částky se při vracení a překontrolování stavu hry odečtou případné náhrady škod za poškození nebo ztrátu
jednotlivých součástí hry. V případě, že bude ztracena část hry, která povede k nehratelnosti bude účtována plná
cena snížená o půjčovné. Hru si potom může vypůjčitel ponechat. Pokud bude vše v pořádku, bude také ihned
vrácena záloha v plné výši.

Activity Original 2 .......... 639 Kč
Osadníci z Katanu .......... 829 Kč
Osadníci z Katanu - rozšíření .......... 499 Kč
Dostihy a sázky .......... 519 Kč
Poker Casino .......... 849 Kč
Monopoly Národní Edice ..........799 Kč
Bang! .......... 279 Kč
Bang! Fistful .......... 119 Kč
Bang! Údolí stínů ..........119 Kč
Labyrinth Česká Republika .......... 659 Kč
Dobble Hledá se Dory .......... 349 Kč
Otázky a odpovědi - Vysočina .......... 419 Kč
Soubor 100 her ......... 259 Kč
Biatlonmánie .......... 439 Kč
Scrabble Twist .......... 599 Kč

