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Xjoy oferuje gry planszowe, gry karciane, łamigłówki, gry przygodowe, strategiczne, bitewne i logiczne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym klientom zapewniamy kompetentną obsługę, szybką wysyłkę w ciągu
24 godzin i atrakcyjne ceny. Zadowolenie naszych klientów jest dla nas zawsze najważniejsze. Dla osób
szukających pierwszej gry planszowej oferujemy tylko tytuły, które wraz z czasem nie traciły nic ze swojej
atrakcyjności i sprawią, że z radością się do nich wróci w rodzinnym gronie lub ze znajomymi. Proponujemy
między innymi: Magia i Miecz - już od ponad 20 lat pokolenia graczy odbywają wspaniałe przygody w
świecie fantasy. Teraz w pięknej oprawie graficznej i z mnóstwem dodatków! Osadnicy z Catanu - gra, w
której gracze budują osady i sieć dróg, aby polepszać handel i produkcję, Carcassonne - gra gdzie gracze
współzawodniczą w rozbudowie średniowiecznego Carcassonne, Wsiąść do Pociągu - w grze gracze stawiają
połączenia kolejowe między stacjami w miastach Europy z końca XIX wieku, Dixit - tutaj gracze bawią się
wskazując na najlepiej odpowiadający zagadce obrazek. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową ofertę
gier planszowych dla dzieci, a na stronach sklepu mieszczą się artykuły podpowiadające rodzicom jakie będą
właściwe gry planszowe dla dzieci w różnym wieku - przetestowaliśmy na naszych dzieciach. Polecamy gry
karciane LCG: A Game of Thrones, Władca Pierścieni, Warhammer Inwazja, Call of Cthulhu, Android
Netrunner LCG, Star Wars, do których mamy znaczny wybór dodatków. Kooperujemy z największymi
polskimi firmami wydawniczymi: Egmont, Granna, Rebel, Galakta wydającymi w polskich wersjach
językowych najlepiej oceniane planszówki wg uznanego portalu miłośników planszówek BoardGameGeek.
Oferta naszego sklepu wciąż jest wzbogacana o nowości i starsze gry. Zapraszamy na naszą stronę!

Kategorie
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Carcassonne gra, Gry planszowe, Sklep internetowy
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