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7+ j.
NIEUW 8+ j. 1 kinderen

B. TEMPLE TRAP

A. ATLANTIS ESCAPE
Kan jij vluchten van Atlantis voordat deze mythische stad voor
eeuwig onder water verdwijnt? Zoek telkens de kortste weg van
de hoogste toren naar de haven, waar een schip op jou wacht.
Kenmerken: Atlantis Escape is een compact puzzelspel met
60 3D-opdrachten.
Samenstelling: Spelbord, hoge toren, 5 puzzelstukken met trappen,
bruggen en tunnels, blauw transparant deksel, boekje met
60 opdrachten (van makkelijk tot razend moeilijk) en oplossingen.

In dit doolhof verschuiven de muren voortdurend van plaats.
Eén misstap en je eindigt als avondeten voor de krokodillen. Enkel
een slimme avonturier kan ontsnappen uit dit vervloekte labyrint.
Kenmerken: Kies een opdracht en plaats de puzzelstukken zoals
afgebeeld. Verschuif de puzzelstukken en verplaats de pion.
Je hebt de juiste oplossing gevonden wanneer je met de pion uit het
doolhof kan ontsnappen.
Samenstelling: Spelbord met ‘schuivende’ speelstukken, pion en
boekje met opdrachten en oplossingen.

ME5768 

GC8294 

(€ 12,36)

€ 14,95

(€ 12,36)

€ 14,95

C

6+ j.

C. GOUDMIJN
Beklim de ladders en vind het goud! Kan jij de dwerg helpen om het
goud te bereiken? Plaats de puzzelstukken met ladders op de juiste
plaats zodat de dwerg tot bij de schat kan komen.
Samenstelling: Magnetisch reisspel met 48 opdrachten van
makkelijk tot moeilijk.

TH4394 

(€ 8,22)

€ 9,95

D. GEOBOUWSET
Ideaal materiaal ter kennismaking met kubussen, piramiden, …
Elke bal heeft 26 gaten waarin de staafjes gestoken kunnen
worden. Dit geeft de mogelijkheid zeer veel figuren te maken.
Begrippen als zijde, grondvlak, hoogte of diagonaal kunnen
eenvoudig verklaard worden.
Kenmerken: Gemaakt uit stevig kunststof.
Samenstelling: 180 gekleurde ballen (Ø 16mm) 180 staafjes van
16 tot 75 mm.

CR2763 

(€ 46,90)

D

€ 56,75

OPDRACHTKAARTEN VOOR GEOBOUWSET
Twee reeksen modelkaarten om met de
geobouwset na te bouwen.
Kenmerken: Elke kaart geeft een lijst van
de onderdelen nodig om het specifieke model
te bouwen.
Afmetingen: 24 x 13 cm
Samenstelling: Elke set omvat 10 werkkaarten,
dubbelzijdig gedrukt.

E. EJ132901
F. EJ132902
(€ exclusief)

Lichamen (€ 11,49)
Vlakke figuren (€ 11,49)

€ inclusief

E + F

€ 13,90
€ 13,90
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