ESCAPE CITY - WIE IS DE ...?
(AAN TAFEL) INCL.DINER

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 6 uur
Locatie: Den Bosch, Nijmegen, Eindhoven en Utrecht

PROGRAMMA
Speel deze geweldige citygame. De stad is het speelveld........ Daarna Wie is de ...? (aan tafel). Wie kun jij nog
vertrouwen?

15.00 – 17.30 Escape room 2.0!
Escape City is een geweldige citygame. Het principe is hetzelfde als bij een Escape room, alleen heb je nu de
hele stad als speelveld. Daarom krijgen jullie niet één, maar drie uur de tijd om de stad te redden van de
ondergang.
Het komt op jullie aan!
Aan de teams de taak om cryptische raadsels op te lossen en opdrachten uit te voeren. Deze zijn verspreid
door de hele stad. Door middel van een plattegrond en de escape-app op een smartphone die jullie meekrijgen
zullen jullie ze vinden. Om de opdrachten goed uit te voeren krijgen jullie een koffer mee met handige
hulpmiddelen en materialen. Een verrekijker, meetlint… maar waar heb je deze materialen voor nodig? Voer de
opdrachten goed uit en vind de juiste codes. In de app kunnen jullie de tussenstand zien. Je weet dus precies
hoe jullie team ervoor staat. Terwijl de klok doortikt!

17.30 – 18.00 Escape room 2.0! Prijsuitreiking
Zorg dat je met je team op tijd terug bent voor de finale. Hierin wordt gestreden om de verlossende eindcode.
De enige code waarmee je de stad kunt redden.
Kortom, geen seconde te verliezen!

18:00 – 22.00 Wie is de ...? (aan tafel) incl. diner
Een spel vol intriges, sabotage en bedrog dat is 'Wie is de ...?' aan tafel.
De groep wordt door onze presentator opgesplitst in teams en in ieder team bevindt zich een .... Aan jou de taak
om de ... te ontmaskeren en zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen. Dit doe je door interactieve opdrachten
correct uit te voeren.
Met jouw team ga je de strijd aan tegen de andere teams voor de dag overwinning! Het team met het meeste
geld wint een leuke prijs.
De ...
Er wordt misleidt waar je bij staat. Houd de medekandidaten goed in de gaten en onthul de listen van de .... De
... zal er alles aan doen om de opdrachten te saboteren en daarbij niet ontmaskert te worden. Er ligt immers een
mooie prijs klaar voor de winnende ....
Heb jij de ... door en krijg jij het groene scherm te zien of ga je tocht met een rood scherm naar huis?

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Professionele begeleiding
Smartphone en Escape-App
Opdrachten, clues , raadsels en puzzels
Petflesje voor onderweg
Consumptie tijdens het finale-spel
Prijsuitreiking met een prijs voor het winnende team
Begeleiding van onze presentator
3-gangen diner
Prijsuitreiking voor het winnende team
Prijsuitreiking voor de beste ...

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 74,76

€ 86,75

1

20 - 49 personen

€ 70,62

€ 81,75

1

vanaf 50 personen

€ 66,50

€ 76,75

1

