Hotel Amsterdam
Factsheet

Introductie
Hotel Amsterdam is een familiespel met een actueel thema, uitgevoerd met een
variabel spelbord.
Elke dag stromen nieuwe toeristen de stad binnen op zoek naar vertier. De spelers
proberen hier slim op in te spelen door hotels zo dicht mogelijk bij de voornaamste
trekpleisters te bouwen. Overdag leidt de Burgemeester de toeristen naar de musea,
varen ze door de grachten en bezoeken ze souvenirwinkeltjes. ’s Avonds verandert het
karakter van de stad. Als de lichtjes op de Wallen worden ontstoken en de kroegen en
coﬀeeshops hun deuren openen, doet de Nachtwachter zijn intrede. De Burgemeester
en de Nachtwachter kunnen het karakter van de diverse plekken in de stad veranderen.
Hierdoor zijn toeristen genoodzaakt andere plekken in de stad te zoeken. Als bijvoorbeeld
een bordeel wordt gesloten, dan zoeken de toeristen al gauw hun heil in een ander
bordeel. En laat dat bordeel nu net in de buurt van het hotel van een andere speler staan.
Zet de stad naar je hand en zorg dat jouw hotel als eerste volgeboekt is.

Karakteristieken
Aantal spelers:
2-4
Leeftijd:
8 jaar en ouder
Categorie:
Familiespel,
bordspel
Spelduur:
30 - 45 minuten

Spelmaterialen
25 gebouwtegels
24 grachttegels
30 toeristen
1 Burgemeester
1 Nachtwachter
4 Eigendomsbewijzen
8 Hotels
1 Rondvaartboot
1 Spelregelboekje (NL/EN/DU)

Promotie
Hotel Amsterdam heeft een groot marktbereik, dat zich niet beperkt tot Amsterdammers.
Het spel is voor toeristen een leuk souvenir. Het spel bevat spelregels in drie talen inclusief
Engels en Duits en is hierdoor een mooi exportproduct. De opvallende oranje doos geeft
het Hollandse karakter weer. Ook de humoristische illustraties van Roel Seidell zullen de
aandacht van uw klanten trekken.
Hotel Amsterdam zal als familiespel voor 2-4 spelers voor minder dan 20 euro elke crisis
moeiteloos doorstaan!
Verkrijgbaarheid
The Game Master brengt Hotel Amsterdam medio juni 2009 uit.
De winkeladviesprijs van Hotel Amsterdam is € 19,95.

Voor meer informatie kunt u de website
van The Game Master raadplegen:
www.thegamemaster.nl
Voor direct contact:
bel 0180-320057 of mail naar
info@thegamemaster.nl
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