
Djeco: TRESORIX - Kincskeresős játék gyerekzsúrokra           DJ02066 
 
A gyerekzsúrok egyik legnépszerűbb játéka a „KINCSKERESÉS”. 
A dobozban található, összesen 24 db kincsesládát, koronát és kastélykulcsot rejtsük el a házban vagy a 
kertben. Az első játékos, aki minden elrejtett tárgyból egyet megtalál és a leghamarabb hozza vissza 
hozzánk, kapjon jutalmat: legyen Ő a zsúr hercegkisasszonya, udvarhölgye! 
A játék anyaga alkalmas kültéri használatra is. 
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A gyerekzsúrok egyik legnépszerűbb játéka a „KINCSKERESÉS”. 
A dobozban található, összesen 24 db kincsesládát, koronát és kastélykulcsot rejtsük el a házban vagy a 
kertben. Az első játékos, aki minden elrejtett tárgyból egyet megtalál és a leghamarabb hozza vissza 
hozzánk, kapjon jutalmat: legyen Ő a zsúr hercegkisasszonya, udvarhölgye! 
A játék anyaga alkalmas kültéri használatra is. 
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A gyerekzsúrok egyik legnépszerűbb játéka a „KINCSKERESÉS”. 
A dobozban található, összesen 24 db kincsesládát, koronát és kastélykulcsot rejtsük el a házban vagy a 
kertben. Az első játékos, aki minden elrejtett tárgyból egyet megtalál és a leghamarabb hozza vissza 
hozzánk, kapjon jutalmat: legyen Ő a zsúr hercegkisasszonya, udvarhölgye! 
A játék anyaga alkalmas kültéri használatra is. 
 
 
Djeco: PIRATRIX - Kincskeresős játék gyerekzsúrokra           DJ02065 
 
A gyerekzsúrok egyik legnépszerűbb játéka a „KINCSKERESÉS”. 
A dobozban található, összesen 24 db kincsesládát, kincset és kastélykulcsot rejtsük el a házban vagy a 
kertben. Az első játékos, aki minden elrejtett tárgyból egyet megtalál, és a leghamarabb hozza vissza 
hozzánk, kapjon jutalmat: legyen Ő a zsúr kalózkapitánya, kalóza! 
A játék anyaga alkalmas kültéri használatra is. 
 
 
Djeco: PIRATRIX - Kincskeresős játék gyerekzsúrokra           DJ02065 
 
A gyerekzsúrok egyik legnépszerűbb játéka a „KINCSKERESÉS”. 
A dobozban található, összesen 24 db kincsesládát, kincset és kastélykulcsot rejtsük el a házban vagy a 
kertben. Az első játékos, aki minden elrejtett tárgyból egyet megtalál, és a leghamarabb hozza vissza 
hozzánk, kapjon jutalmat: legyen Ő a zsúr kalózkapitánya, kalóza! 
A játék anyaga alkalmas kültéri használatra is. 
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A gyerekzsúrok egyik legnépszerűbb játéka a „KINCSKERESÉS”. 
A dobozban található, összesen 24 db kincsesládát, kincset és kastélykulcsot rejtsük el a házban vagy a 
kertben. Az első játékos, aki minden elrejtett tárgyból egyet megtalál, és a leghamarabb hozza vissza 
hozzánk, kapjon jutalmat: legyen Ő a zsúr kalózkapitánya, kalóza! 
A játék anyaga alkalmas kültéri használatra is. 


