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Gry planszowe
http://www.xjoy.pl

Sklep internetowy Xjoy oferuje gry planszowe, gry karciane, łamigłówki, gry przygodowe, strategiczne,
bitewne i logiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę,
wysyłkę w ciągu 24 godzin i niskie ceny. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas zawsze najważniejsza.
Polecamy karcianki LCG: A Game of Thrones, Władca Pierścieni, Warhammer Inwazja, Call of Cthulhu, Star
Wars, oraz absolutny przebój wśród gier Android Netrunner, do których oferujemy znaczny wybór dodatków.
Osobom szukającym dla siebie pierwszej gry planszowej oferujemy tylko pewne tytuły, które z biegiem czasu
nie zestarzały się i spowodują, że się do nich wróci w rodzinnym gronie lub ze znajomymi. Polecamy między
innymi: Magia i Miecz - już od ponad 20 lat pokolenia graczy przeżywają niesamowite przygody w świecie
magii i miecza. Teraz w pięknej oprawie graficznej i z mnóstwem dodatków! Osadnicy z Catanu - gra w
nowej, plastikowej wersji, gdzie gracze konstruują osady i sieć dróg, aby polepszać handel i produkcję,
Carcassonne - gra gdzie gracze konkurują w rozwoju średniowiecznego miasta, Wsiąść do Pociągu - w grze
gracze stawiają siatkę linii kolejowych pomiędzy stacjami w miastach Europy z końca XIX wieku, Dixit - tu
gracze wskazują na najbardziej pasujący do zadanej zagadki obrazek. Dla najmłodszych przyszykowaliśmy
szczególną propozycję gier planszowych dla dzieci, a na stronach sklepu znajdują się artykuły doradzające
rodzicom jaka może być odpowiednia gra planszowa dla dzieci w różnym wieku - sprawdzone na naszych
dzieciach. Kooperujemy z ważnymi dla branży gier polskimi wydawnictwami: Granna, Rebel, Galakta
wydającymi w polskich wersjach językowych najlepiej oceniane gry planszowe wg portalu wielbicieli
planszówek BoardGameGeek. Nasza propozycja cały czas jest wzbogacana o nowości jak i starsze tytuły.
Zapraszamy na naszą stronę!

Kategorie
Dzieci i młodzież - Zabawki
Sklepy i handel - Dla dzieci
Według lokalizacji - Mazowieckie - Warszawa

Słowa kluczowe
Władca pierścieni gra karciana, Gry karciane, Wsiąść do pociągu, Carcassonne gra, Game of thrones gra, 
Dixit gra, Osadnicy z catanu, Talisman magia i miecz, Smart games, Gry planszowe, Android netrunner, Gry
logiczne, Sklep internetowy, Warhammer, Inwazja, Gra
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