WoW Nieuws

Expansion Mists of Pandaria (25/09/2012)
World of Warcraft: Mists of Pandaria zal op 25 september 2012 lanceren op de Blizzard servers.
Tendonsie heeft alvasat de Beta van Mists of Pandaria gespeeld. Wat opvalt zijn de pokémon
pet battles en de gekke Kung Fu Panda monks.

Geen BlizzCon in 2012 (26/01/2012)
Blizzard zal in 2012 uitzonderlijk geen BlizzCon houden. Verwacht wordt dat er weinig nieuwe
dingen aan te kondigen zijn. Dit door de komende release van Starcraft II expansion, alsook
door de release van Diablo III die vermoedelijk in maart is. World of Warcraft nieuws is er
eveneens niet, alle informatie over de komende Mists of Pandaria is ook al bekend.

Blizzard bestaat 20 jaar. (13/02/2011)
Blizzard zal dit jaar zijn 20ste bestaan vieren. Hun bedrijf startte in 1991 met als doen leuke
games te maken en is nu geëvolueerd naar één van de grootste game ontwikkelaars ter wereld.

Blizzard servers gaan open voor World of Warcraft Cataclysm.
(06/12/2010)
In de avond van 5 naar 6 december lanceerde Blizzard de nieuwe 3de examension van WoW,
Cataclysm genaamd.
Deze release had zoals gewoonlijk ook in Rotterdam voor de Benelux een grote middennacht
verkoop van de expansion.

Battle.net start verkoop pre-order Cataclysm (29/10/2010)
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Sinds vandaag is het mogelijk om je expansion van WoW, Cataclysm te preorderen op de
website van Blizzard. Hierdoor kun je de game nu al instaleren, en kun je bij de release meteen
spelen.

Blizzard vernieuwd alle oude dungeons in patch 4.1 (24/10/2010)
Tijdens Blizzcon werd door werknemers van Blizzard meegedeelt dat alle klassieke dungeons
zoals we ze nu kennen ook in Cataclysm zijn eerste hoofdpatch 4.1 zullen gewijzigd zijn. De
dungeons zouden leuker en korter moeten worden volgens Blizz. Ook Firelands, een nieuwe
dungeon zone zal toegevoegd worden aan de game in deze patch. De dungeon wordt in de stijl
van Molten Core met 4 bossen opgenomen in het spel, waarbij Ragarnos de laatste boss zal
worden.

Blizzard ontwikkeld vierde uitbreiding voor World of Warcraft.
(24/10/2010)
Nu Blizzard de derde uitbreiding, Cataclysm uitbrengt op 7 december 2010. Vertelde J Alleen
Brack, de production director van WoW dat ze gaan werken aan een vierde expansion voor de
game.
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