ESCAPE ROOM

8.8
Minimaal aantal personen: 3
Tijdsduur: 1 uur en 45 minuten
Locatie: Eindhoven, Nijmegen en Den Bosch

PROGRAMMA
Een bezoek aan de Escape room Eindhoven vergeet je nooit meer. 60 minuten lang sta je op scherp en beleef
je samen met je familie, vrienden of collega’s een ongekend avontuur. Stel je zenuwen op de proef in het crime
lab, maak een doldwaze reis om de wereld in onze Adventure Camper of ga de strijd met elkaar aan in The
Battle. Welke Escape room je ook kiest, sensatie verzekerd!

20.30 – 21.30 Escape Room Eindhoven
Je hebt de keuze uit 3 ontzettend spannende kamers… Uit welke kamer wil je nou écht ontsnappen?

Crime Lab
Stel je voor: er is een crime lab ontdekt. CSI stuurt jouw team erop af. Eenmaal binnen is er geen weg terug.
Erger nog, de bende die hierachter zit, is op de hoogte van jullie komst! En het zal niet lang meer duren, voordat
ze terug zijn. Zorg dat je deze gangsters te slim af bent en ontsnap uit het deze crime scene. Anders staan wij
niet voor de gevolgen in…Durf jij dit avontuur aan?

Adventure Camper
Deze hippe camper heeft alle uithoeken van de wereld gezien. Wil je weten waar? Stap dan in en reis zelf de
wereld rond in 60 minuten! Neem een kijkje down under, laat je meevoeren naar het Verre Oosten en cruise
over Route 66. Maar zorg dat je op tijd terug bent! Alleen dan gaat de deur weer open… Stap nu in en beleef
een waanzinnig avontuur!

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 of vier 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…

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Toegang tot escape room
Keuze uit 3 kamers

BIJZONDERHEDEN
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.
Escape Room Eindhoven bevindt zich op Strijp-S.
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.

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

Per persoon

€ 26,61

€ 29,00

3

