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Experiența ta de poker online. 888poker este una dintre cele mai de încredere rețele de poker din lume.

Suntem o echipă dedicată de profesioniști care plasează jucătorii în centrul atenției prin tot ceea ce
facem. Pokerul ar trebui să fie distractiv și atractiv. Ca atare, ne străduim să creăm o platformă de

poker pentru a mulțumi cât mai mulți jucători de poker posibil. Clienții noștri ne consideră un mediu sigur
în care se pot bucura de jocurile de poker pe care le îndrăgesc. Intră astăzi în mijlocul acțiunii și profită

de tot ceea ce avem de oferit: o gamă variată de jocuri de poker online precum Texas Holdem sau
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Omaha și turnee de poker de toate felurile. Pokerul este un joc de cărți care necesită îndemânare și
strategie. La o singură mână, un jucător câștigă dacă are cea mai bună mână la sfârșitul jocului sau
dacă își forțează toți adversarii să renunțe. Jocul a început să se remarce la începutul secolului XXI,

odată cu trecerea la transmisia online și televizată a celor mai importante turnee. Aceste evenimente îl
fac să fie unul dintre cele mai populare jocuri de cărți din prezent. Pokerul are atât de multe variante de
joc, dar fiecare dintre acestea are aceleași faze de joc (preflop, flop, turn, river) când dealerul împarte

cărțile jucătorilor sau cărțile comune. Puteți afla mai multe informații despre acest joc fantastic analizând
terminologia sa. Marcă globală. Alătură-te jucătorilor de poker din toată lumea și descoperă de ce le

place 888poker. Camera noastră de poker online are jocuri de poker palpitante pe bani reali. O mulțime
de jucători noi ni se alătură în fiecare zi, așa că poți să fii sigur că vei găsi o masă care să ți se

potrivească. Afli cum se joacă. Să joci nu a fost niciodată mai ușor. Cu soft-ul nostru simplu și ghidurile
online nu vei intra în încurcătură. Exersează cu modul nostru de joc gratuit și de asemenea poți juca

poker online gratuit pentru a-ți testa abilitățile. Îmbunătățește-ți jocul cu lecții despre clasamentul
mâinilor, strategia și Reguli Poker. Numai pentru tine. Indiferent cine ești sau ce fel de joc practici, avem
o masă sau un turneu de poker online pentru tine. Credem că îți putem oferi cea mai bună experiență de
poker posibilă. Aceasta înseamnă bonusuri excelente la poker, rotiri gratuite și bilete la turnee. Suntem
pregătiți să joci pentru că meriți o experiență fantastică de poker. Jocuri de Poker și Turnee. Oferim o

gamă imensă de variante de poker, inclusiv Texas Hold’em, Omaha, serii de poker online și turnee
PKO, precum și jocuri cash. Avem, de asemenea, variante interesante, cum ar fi BLAST, Sit & Go cu
Jackpot și SNAP. poker fast-fold. Sigur și securizat. Ne ocupăm de securitatea ta cu cea mai mare

seriozitate. Îți oferim asistență la fiecare etapă, de la depunerea banilor până la jocul responsabil. Ne
asigurăm că poți juca jocuri de poker online știind că ești protejat. Ambasadori 888poker. Unora dintre
cei mai buni jucători de poker din lume le place, de asemenea, să joace aici, inclusiv Cavalito, Vivian
Saliba și Kara Scott. Toți sunt ambasadori 888poker și îi vei vedea adesea la evenimentele noastre
live, la turneele de poker sau în articole. Caracteristici ale site-ului oficial 888poker România. Anul

înființării 2002 Tipuri de Jocuri Texas Holdem, Omaha, Omaha Hi-Lo, BLAST, SNAP Tipuri de Turnee
MTT, Sit and Go, Progressive Knockout, Mystery Bounty Tipuri de Bonusuri Bonus de bun venit, Joacă

cu prietenii, Sunday Sale și altele Monedă LEU Metode de plată Visa, Mastercard, PayPal, Skrill,
Neteller, Trustly, Transfer Bancar, Apple Pay, Paysafecard și altele Limite la depunere Vezi. 
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