
Balíček společenských her je určen výhradně organiza cím pořádajícím dětské letní tábory. Celková cena balíčku 

za 6 her je 999 Kč vč. DPH. Dopravné je zdarma. Balíček posíláme přepravní službou na dobírku. Každá organizace 

může ob jednat pouze jeden balíček. Jak balíček objednat? Balíček objednejte na e-mailu : objednavky@albi.cz. 

Uveďte fakturační adresu (včetně IČ) a dodací adresu (včetně kontaktní osoby a tele fon ního spojení). Objednávky 

posílejte do 31. července 2017 ! Fakturu obdržíte zároveň se zásilkou.         Za firmu Albi zdraví Michal Šmíd

Deskovky na tábor neodmyslitelně patří. Nejen, že dokáží děti zabavit 
v deštivých dnech, ale mohou být součástí táborových her, nebo ideálním 
večer ním programem. Přinášíme vám jedinečnou možnost si je od Albi 

objednat za velmi lákavé ceny.
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Zajíc a želva
Doporučená cena 599 Kč

Vyberte si mezi zvířátky své 

favority, které pak během 

závodu budete podporovat. 

Kdo se tedy nakonec postaví 

na stupně vítězů? Bude to 

rozvážná ale vytrvalá želva 

nebo všemi mastmi mazaný 

lišák? Připravte se na start, 

závod právě začíná.

Krysí válka
Doporučená cena 199 Kč

Od té doby mezi oběma rody zuří 

naprosto vyrovnaná válka. Jelikož 

mají stejně silná vojska, vítězství na 

stranu jednoho z rodů může zvrátit 

pouze skvělý stratég a chrabrý 

vojevůdce. Dokážeš přelstít svého 

protivníka a získat tak vítězství 

pro svého pána? Vzhůru do boje!
7+ 2–5 hráčů 20+ min 6+ 2 hráči 5 min

Cortex + Cortex pro děti
Doporučená cena 399Kč

V unikátní vzdělávací hře Cortex budete čelit 

osmi různým typům úkolů. Procvičíte si logické 

myšlení, paměť, postřeh, ale také schopnost 

rozpoznávat předměty podle hmatu nebo 

schopnost řešit úkoly pod časovým tlakem.

Catan – Osadníci z Katanu
Doporučená cena 999 Kč

Osadníci z Katanu jsou legendou ve světě 

deskových her, která si získala přízeň milionů 

hráčů po celém světě. A čím tato hra jednoznačně 

předčí jiné deskové hry? Především variabilitou 

herního plánu. Každá partie je jedinečná. Spolu 

s protihráči osidlujete ostrov Katan.

6+

2–6 hráčů

15+ min

8+

1–2 hráči

20 min

7+ 3–4 hráčů 60–90 min

+

Limes
Doporučená cena 299 Kč

Stavbou krajiny a obsazováním jednotlivých kartiček krajiny figurkami 

připomíná Limes hru Carcassonne, v Limes ale hráči skládají svůj 

vlastní herní plán – kartičky obsahují lesy, pole, řeky a strážní věže, 

které hráči obsazují figurkami legionářů, lesníků, rybářů a rolníků. Hra 

je svižná – obvykle na 20 minut – a lze ji hrát i v jednom hráči proti hře.

Máte zájem o turnaj nebo 

ukázku hry Catan na vašem 

táboře? Dejte nám vědět 

na adresu: hry@albi.cz, 

domluvíme se a vše pro vás 

zorganizujeme!

Catan 
na táboře !
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