ESCAPE ROOM - THE PHONE

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen

PROGRAMMA

Bij de escape room sta je 60 minuten lang op scherp en beleef je samen met je familie, vrienden of collega’s
een ongekend avontuur. Stel je zenuwen op de proef in een van onze professionele escape rooms!
Daarna gaan jullie op zoek naar mister X. Zijn jullie goed genoeg getraind om hem in een recordtijd te vinden in
de stad?

13.00 – 14.00 Escape room
Je hebt de keuze uit diverse spannende kamers… Uit welke kamer wil je nou écht ontsnappen?
Las Vegas room
Welcome to Vegas! Jullie zijn geselecteerd om in te breken in het zwaarst beveiligde casino van Las Vegas. De
geavanceerde alarminstallatie zal het uiterste van jullie vragen. Dus zorg dat je scherp bent. Eenmaal binnen in
het casino staan jullie voor een haast onmogelijke opdracht. Laat je hersenen kraken, werk slim samen en zet
alles op alles om de grote kluis te bereiken. Daar wacht jullie de laatste uitdaging...
The Graveyard
In een gammel, spookachtig huisje bij het kerkhof woont een duister man. Hij houdt zich bezig met vreemde
praktijken. Hij verzamelt spullen van de dode mensen op het kerkhof en houdt hun geesten gevangen. Aan jullie
de huiveringwekkende taak om een van deze geesten te bevrijden. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan en
jullie zenuwen zullen hevig op de proef gesteld worden. Durven jullie deze ijzingwekkende opdracht aan?
Disco Inferno
Dansen en puzzelen gaan in deze kamer goed samen. Deze vrolijke kamer is anders dan andere. Door middel
van speciale software registreert de het spel hoeveel puzzels jullie hebben opgelost. Hoe minder hints jullie
nodig hebben hoe meer geld jullie overhouden. Behaal een topscore van de maand of aller tijde door de LP als
snelste bij Radio 70 fm af te leveren. Kunnen jullie je blijven concentreren of gaan jullie liever los op de muziek?
Let op: dit is dezelfde kamer als the battle room alleen speel je bij deze tegen niemand anders.
Escape Room the Battle
Zorg dat je sneller uit de kamer ontsnapt dan je tegenstanders en hou zoveel mogelijk geld over. Alleen op die
manier win je The Battle!
Ga met je vrienden de strijd aan in twee identieke escape rooms. Je start met een introductie, waarna de teams
worden opgedeeld. Door middel van het scherm kun je de voortgang van de andere kamer in de gaten houden.
Zie je op het scherm dat de andere kamer al meer puzzels heeft opgelost? Zet snel een pestkop in die een
puzzel van de andere kamer lastiger maakt of ineens de lichten uit doet. Je kan ook een hint kopen zodat jullie
sneller jullie eigen puzzel kunnen oplossen en zo een inhaalslag maken. Let wel op, de eerste twee pestkoppen
gaan gratis voor je aan de slag, maar daarna willen ze geld. Net als de hints, die kosten ook geld. Focus op de
puzzels, let op je geld, houd de voortgang van je tegenstanders in de gaten en kijk regelmatig op de klok. Je
hebt tenslotte maar 60 minuten om te ontsnappen…

14.00 – 15.00 Consumptie
In een gezellig café in het centrum van Nijmegen word je ontvangen met een consumptie. Na deze consumptie
ga je het spel The Phone spelen.

15.00 – 18.00 The Phone
Stel je voor: je doet mee aan een leuke Citygame in Nijmegen. Terwijl jullie nietsvermoedend zitten te wachten,
gaat je telefoon af. Iedereen schudt zijn hoofd ‘niet mijn telefoon’. Maar die van jou blijft gaan en de spanning
stijgt. Neem je hem op?
Zodra je de telefoon beantwoordt start de klok. Mister X heeft jullie gevonden en hij zal jullie uitdagen om hem
op te sporen. Bereid je voor op een meeslepende race tegen de klok, waarin niets lijkt wat het is. De jacht op
Mister X kan beginnen!
Waar is Mister X?
Om Mister X te vinden, gaan jullie opdrachten uitvoeren. Om geen sporen na te laten geeft hij jullie de
opdrachten uiteraard via de telefoon door. Bij elke juist uitgevoerde opdracht kun je seconden verdienen en krijg
je een hint over de schuilplaats van Mister X. Vinden jullie hem op tijd, dan spelen jullie de laatste ronde voor de
ultieme winst. Zorg dus dat jullie genoeg seconden verdienen voor deze laatste zinderende slotronde.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Toegang tot de escape room en keuze uit 3 kamers
Consumptie
Professionele begeleiding
Flesje drinken voor onderweg
Champagne voor het winnende team

BIJZONDERHEDEN
Escape Room:
Vaste starttijden Escape Room: 10.00 uur - 11.30 uur - 13.00 uur - 14.30 uur - 16.00 uur - 17.30 uur 19.00 uur - 20.30 uur - 22.00 uur - 23:30 uur.
Vaste starttijden Escape Room the Battle: 9.30 uur - 11.00 uur - 12.30 uur - 14.00 uur - 15.30 uur - 17.00
uur - 18.30 uur - 20.00 uur - 21.30 uur - 23.00 uur.
Geef bij je reservering de kamer voorkeur en starttijd aan.
Alle Escape Rooms zijn ook in het Engels mogelijk, geef dit bij je reservering aan.
The Phone:
Als je wilt winnen, vergeet dan niet je Smartphone en zorg voor een volle batterij!

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 38,36

€ 44,50

3

20 - 49 personen

€ 35,88

€ 41,50

3

vanaf 50 personen

€ 33,41

€ 38,50

3

