
Voor 2 tot 5 spelers, vanaf 8 jaar

SPELIDEE
De dierentuin groeit en breidt uit: nieuwe dieren 
worden regelmatig toegevoegd en van tijd tot tijd 
wordt een welpje geboren. Eens een dierentuin vol
zit, en slechts af en toe een nieuw dier toegevoegd
wordt, komt de sleur er in. Daarenboven is het 
volgens de zoo-managers nuttig om hun dieren te 
delen met andere dierentuinen. Natuurlijk volgen 
er beloningen voor uitbreidingen en uitwisselingen
die de nieuwe dierentuinen krijgen.

SPELONDERDELEN
Verwijder voorzichtig de spelonderdelen uit het 
frame als je het spel voor  een eerste keer speelt.

Voor deze uitbreiding zijn bovenop het spelmateriaal
uit het basisspel Zooloretto ook volgende 
onderdelen nodig:

8 ronde nageslachttegels met blauwe 
achtergrond (1 van elke diersoort)

54 vierkante tegels met blauwe achtergrond:
48 dierentegels (6 van elke diersoort)

3 winkelkraampjes 
3 munttegels

12 munten
10 beloningstegels voor “andere dierentuinen“

Volg de normale spelregels van Zooloretto met vol-
gende uitzonderingen:

SPELVOORBEREIDING
● Sorteer de “andere dierentuinen” beloningstegels 

op waarde en leg ze in het midden van de tafel 
met de waarde 6 bovenaan, gevolgd door waarde
5 en waarde 4.

● Voeg de nageslachttegels, de vierkante tegels en
de munten van deze uitbreiding bij het basisspel.

● Volg vanaf hier de normale spelvoorbereiding van
Zooloretto (schud de dieren- en munttegels, 
leg er 15 opzij voor de eindfase, enz.).

SPELREGELS

Tijdens een spelbeurt mag de speler een van de 
drie basisacties uitvoeren of hij mag een vierde 
actie kiezen:

D. DIEREN SCHENKEN

De speler kan dieren naar andere dierentuinen in 
een grote wereldstad sturen. Hij moet een volle 
kooi kiezen en alle dieren in deze kooi wegsturen. 
De verstuurde dieren worden uit het spel genomen
en de speler neemt de bovenste beloningstegel 
voor “andere dierentuinen“ van de stapel. Bij de 
puntentelling tel je deze punten bij je score op.
Deze kooi is nu leeg, en kan terug gevuld worden 
met dieren naar keuze.

Noot: iedere speler mag deze actie slechts twee 
keer kiezen per spel.

PUNTENTELLING

● De nieuwe winkelkraampjes tellen als een nieuw
type, en worden bijgevolg gescoord volgens de 
basisregels.

● Iedere speler telt de punten van zijn belonings-
tegels voor “andere dierentuinen“ bij zijn score op.

COMBINEREN UITBREIDINGEN EN VARIANTEN
Voor aanbevelingen over hoe de verschillende 
uitbreidingen te combineren raden wij u aan de 
website www.zooloretto.com te raadplegen. 
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Deze doos bevat materiaal voor de Zooloretto uitbreiding Zooloretto XXL, 
voor een Aquaretto variant, en twee vrachtwagens voor het spel met twee spelers.



Voor 2 tot 5 spelers, vanaf 10 jaar

SPELIDEE
Meer en meer dieren worden ondergebracht in de
Aqua-Zoo. Alles moet dus zeer goed georganiseerd
worden! Als de speler dat niet doet zal hij aan 
het einde van het spel punten verliezen.

SPELONDERDELEN
Voor deze uitbreiding zijn bovenop het materiaal uit het
basisspel Aquaretto ook volgende onderdelen nodig:
22 vierkante tegels met bruine achterkant:

8 dierentegels (1 van elke diersoort)
12 voorraadtegels en 2 munttegels

1 extragroot uitbreidingsbord
12 munten
Volg de normale spelregels van Aquaretto met volgende
uitzonderingen:

SPELOPSTELLING
● Plaats het extragroot uitbreidingsbord in het 

midden van de tafel.
● Voeg de dieren- en munttegels van deze 

uitbreiding toe aan het basisspel.
● Volg vanaf hier de normale spelvoorbereiding 

van Aquaretto (schud de dieren- en munttegels,
leg er 15 opzij voor de eindfase, enz.).

● Verwijder een aantal voorraadtegels bij een 
spel met minder dan 5 spelers, net zoals met 
de dierentegels in het basisspel: 
met 4 spelers: 1 voorraadtegel,
met 3 spelers: 2 voorraadtegels,
met 2 spelers: 3 voorraadtegels.

SPELREGELS

B. EEN VRACHTWAGEN NEMEN EN PASSEN

Als de speler een vrachtwagen neemt 
met 1 of meer voorraadtegels, dan legt 
hij die bij zijn munten. Bij de puntentelling 
staat de voorraadtegel voor exact 1 bassin.

C. EEN GELDACTIE UITVOEREN

III. Een geldactie uitvoeren

Het extragrote uitbreidingsbord kost 2 munten, 
die aan de bank moeten betaald worden. Dit bord
zorgt voor een uitbreiding van je Aqua-zoo met 
5 plaatsen. Het laat je niet toe een extra bassin 
te bouwen. De speler kan dit uitbreidingsbord 
toevoegen volgens de normale plaatsingsregels.

PUNTENTELLING
Bij de puntentelling gelden ook volgende extra regels:
Iedere voorraadtegel voorziet exact 1 bassin.
Als een speler al zijn bassins kan bevoorraden 
ontvangt hij hiervoor 2 punten.

Noot: indien een speler meer bevoorradingstegels 
heeft dan bassins, scoort hij slechts 2 bonuspunten.

Voor ieder bassin dat niet bevoorraad wordt, 
verlies je 1 punt.

Noot: De opslagplaats moet niet bevoorraad worden.

AQUARETTO XXL MET ZOOLORETTO XXL
Als Aquaretto en Zooloretto samen gespeeld 
worden, tellen de voorraadtegels voor beiden: 
tijdens de puntentelling telt iedere voorraadtegel 
voor exact 1 bassin en 1 kooi.
● Indien de speler al zijn bassins bevoorraadt,

krijgt hij 2 bonuspunten.
● Indien de speler al zijn kooien (met dieren) 

bevoorraadt, krijgt hij 2 bonuspunten.
● Voor ieder bassin dat niet bevoorraad wordt, 

verlies je 1 punt.
● Voor iedere kooi die niet bevoorraad wordt, 

verlies je 1 punt.
Voorbeeld: de speler heeft dieren in 3 kooien van zijn 
dierentuin en hij heeft 4 bassins in zijn Aqua-zoo. 
Bij de puntentelling heeft hij 3 voorraadtegels. 
Dit laat hem toe zijn drie kooien te bevoorraden en 
3 van zijn bassins. Bijgevolg verdient hij 2 bonuspunten
voor de kooien en verliest hij 1 punt voor een bassin 
dat niet bevoorraad is. Hij krijgt geen punten voor de 
bevoorrading van een deel van zijn bassins.

ZOOLORETTO OF AQUARETTO 
VOOR TWEE SPELERS
Bij een spel voor twee spelers worden de twee 
speciale vrachtwagens gebruikt: een vrachtwagen 
met 1 tegel en een vrachtwagen met 2 tegels. 
Deze vervangen de twee gewone vrachtwagens die 
in de basisversie afgedekt werden met 1 of twee 
gewone tegels. Verder worden de normale regels 
voor een twee-speler variant gebruikt.
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