
TERVETULOA MATKALLE! PELISÄÄNNÖT 2–4 PELAAJALLE. 5-VUOTIAASTA ALKAEN.

Matkusta lentokoneella, autolla, junalla, laivalla ja pyörällä halki Pohjoismaiden. Suunnittele reittisi kartan 
ja matkakorttien avulla.  Valitse jokaisella pelivuorolla paras reitti seuraavaan kaupunkiin. Kerää jokaisesta 
maasta maisemakortti. Etsi nopein reitti takaisin lähtökaupunkiisi. Se voittaa, joka palaa kotiin ensimmäi-
senä viisi maisemakorttia matkalaukussaan. Hauskaa matkaa!

Pakkauksessa: neliosainen pelilauta, 48 matkakorttia, 12 Tiesitkö-korttia, 4 pelinappulaa, 
4 aloituslaattaa, 4 matkalaukkua, 19 maisemakorttia ja pelisäännöt

PELIN VALMISTELUT: 

 Ensiksi kootaan pelilauta. Kullekin pelaajalle jaetaan matkalaukku.  Jokainen pelaaja valitsee 
 pelinappulan ja sen väriä vastaavan aloituslaatan. 

 Matkakortit sekoitetaan huolellisesti. Kullekin pelaajalle jaetaan neljä korttia. Kortit asetetaan 
 jokaisen pelaajan eteen kuvapuoli ylöspäin. Loput matkakortit pannaan (kuvapuoli alaspäin) pinoon,   
 josta kaikkien tulee yltää ottamaan kortti. 

 Jokaisesta tähdellä merkitystä kaupungista voi noutaa maisemakortin. Lajitelkaa maisemakortit 
 ja pankaa ne pelilaudan ulkopuolelle odottamaan. Valitkaa turistivastaava, joka jakaa 
 maisemakortit pelaajille. 
 
 Lajitelkaa Tiesitkö-kortit maittain. Pankaa kortit pelilaudan ulkopuolelle.

VALITKAA LÄHTÖKAUPUNKI! 

Lähde matkaan valitsemastasi Pohjoismaasta sellaisesta kaupungista, jossa ei ole maisemakorttia. 
Sijoita oman pelinappulasi väriä vastaava pyöreä aloituslaatta valitun kaupungin kohdalle (laatta on 
paikallaan koko pelin ajan). Pelinappula pannaan laatan päälle. 

MATKAVINKKI! 

Tutki neljää matkakorttiasi ennen kuin valitset lähtökaupunkisi!

Onko sinulla  pelin alussa 2 laivakorttia ja 2 junakorttia? Silloin Kööpenhamina sopii matkasi 
lähtökaupungiksi.

Eikö sinulla ole yhtään laiva- tai lentokorttia? Älä silloin lähde matkaan ainakaan Islannista.

Merkitse lähtökaupunkisi laatalla, joka on samanvärinen kuin pelinappulasi. Useampi kuin yksi 
pelaaja voi aloittaa MATKAN samasta kaupungista.

PELIN ALOITTAMINEN!

Kukin pelaaja asettaa pelinappulansa matkan lähtökaupunkiin. Nuorin pelaaja saa aloittaa!
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PELIKIERROS! 
Yhdellä kierroksella saa käyttää yhden matkakortin. Kortin pitää sopia kartan määräämään reittiin. Siirrä 
pelinappulasi aina seuraavaan kaupunkiin matkareittiäsi seuraten. Pane käytetty matkakortti kuvapuoli 
ylöspäin korttipinon viereen. Nosta pinosta uusi matkakortti. Kierroksen lopussa pelaajien kädessä pitää 
olla aina neljä matkakorttia. 

Puuttuuko sinulta sopiva matkakortti? Saat nostaa pinosta yhden uuden matkakortin. Sopiiko uusi 
kortti matkareittiisi? Saat siirtää pelinappulaasi seuraavaan reittisi varrella olevaan kaupunkiin. 
Pane käytetty kortti pois. Eikö uusi matkakortti sopinutkaan matkareittiisi? Et saa siirtää pelinappulaasi. 
Pane yksi matkakorteistasi takaisin pinoon (voit valita minkä kortin haluat). Kierroksen lopussa sinulla 
pitää olla neljä korttia. Vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

Onko sinulla kortti, jossa on kuvattuna kaikki viisi matkustustapaa? 
Kävipä tuuri! Käytä sitä kuten tavallista matkakorttia.  

TAPAHTUU MATKAN AIKANA:
HAE MAISEMAKORTTI  
Voit matkustaa maihin ja maisemakorttikaupunkeihin siinä järjestyksessä kuin haluat. 
Kun saavut ensimmäistä kertaa tähdellä merkittyyn kaupunkiin, pyydä pelin turistivastaavalta 
kaupunkia kuvaava maisemakortti ja pane se matkalaukkuusi. Maisemakortteja keräämällä pysyt 
selvillä siitä, missä kaikissa maissa olet käynyt. Heti kun olet saanut yhden maisemakortin jostakin 
maasta, jatka matkaasi seuraavaan maahan. (Kun matkustat kohti seuraavaa maata, voit halutessasi 
kerätä mukaasi useamman maisemakortin.) 

LUE MAASTA (VALINNAINEN)
TIESITKÖ-korteissa on tietoa MATKAN maista. Lukekaa kortti mielellään yhdessä lapsen 
kanssa, kun hän matkustaa uuteen maahan.

SANO HEIPPA (VALINNAINEN)
Joka kerta, kun matkustat pois jostakin maasta, sinun pitää huutaa ”heippa” maan omalla kielellä.  

Norjassa: ”Ha det”  Tanskassa: “Farvel” Ruotsissa: ”Hej då” Islannissa: ”Bless, bless”

KUKA VOITTAA?
Pelin voittoon vaaditaan 1 maisemakortti joka maasta, yhteensä 5 korttia. Peli päättyy heti, kun 
joku pelaajista palaa omaan lähtökaupunkiinsa mukanaan viisi maisemakorttia joka maasta. 
Nyt pelaajan tulee esitellä maisemakorttinsa muille ja kertoa, missä hän on käynyt. 
(Sääntövihon lopussa on tietoa joistakin pelin kaupungeista ja maisemakorteista.) 
Viisi maisemakorttia joka maasta keränneestä pelaajasta tulee MATKAN voittaja! 

MATKAN NÄHTÄVYYDET: 

RUOTSISSA
Malmö – silta Tanskaan Malmöstä voi matkustaa naapurimaahan Tanskaan joko 
autolla tai junalla Juutinrauman sillan yli. Gränna – polkkakaramellit Punavalkoraitaiset 
polkkakaramellit (ruotsiksi polkagrisar) keksittiin Grännassa. Ne valmistetaan sokerista 
ja vedestä. Tukholma – linna Kuninkaanlinna sijaitsee Ruotsin pääkaupungissa. 
Se on Ruotsin kuningasparin työpaikka. Sälen – hiihto Sälen on yksi Ruotsin suurista 
hiihtokeskuksista. Laaja tunturialue tarjoaa paljon rinteitä ja hiihtolatuja. 
Arjeplog – taputa poroa Saamelaiset elävät Pohjois-Ruotsissa. He pitävät kotieläimenään 
poroja, jotka laiduntavat vapaana tunturissa.

SUOMESSA
Rovaniemi – Joulupukki Joulupukilla on paja Rovaniemellä, joka sijaitsee napapiirillä. 
Lapset ympäri maailmaa tulevat Suomeen tervehtimään pukkia. Tampere – sauna Monet 
suomalaiset saunovat vähintään kerran viikossa vuodenajasta riippumatta. Se on perinne, 
jota on noudatettu maassamme lähes tuhat vuotta. Helsinki – raitiovaunut Helsingissä 
voit ajaa raitiovaunulla ympäri kaupunkia. Rataverkosto on 71 kilometriä pitkä. 

NORJASSA 
Oslo – mäkihyppy Oslon Holmenkollen on maailman vanhin mäkihypyn kisapaikka. 
Ensimmäiset Holmenkollenin kisat käytiin vuonna 1892. Bergen – sateenvarjo Bergen 
on Norjan toiseksi suurin kaupunki ja yksi Euroopan sateisimmista. Eniten vettä sataa 
syyskuussa. Tromssa – revontulet Revontulet ovat eräänlainen luonnon valoshow, jonka 
voi nähdä vain pohjoisessa. Tromssaan kannattaa matkustaa keskitalvella katsomaan tätä 
luonnonilmiötä. Bodö – valaat Valassafarilla saa paljon raitista ilmaa ja näkee oikeita valaita, 
jotka saattavat olla veneen kokoisia.

ISLANNISSA
Reykjavik – tulivuoret Islanti nousi merestä miljoonia vuosia sitten tulivuorten 
purkausten seurauksena. Saarella on edelleen toimivia tulivuoria. Höfn – islanninhevonen 
Islanninhevonen kuuluu maailman vanhimpiin hevosrotuihin. Tämä pieni, mutta valtavan 
vahva hevonen laiduntaa saarella vapaana suurissa laumoissa.

TANSKASSA
Kööpenhamina – karuselli Keskellä Kööpenhaminaa sijaitsee Tanskan kuuluisin huvipuisto. 
Esbjerg – hiekkarannat Tanskassa on paljon hiekkarantoja. Kun haluat lähteä uimaan, 
merenranta on korkeintaan 50 km päässä riippumatta siitä, missä asut. 
Århus – jäätelö Pysähdy hetkeksi nauttimaan herkullista jäätelöä!


