DRANKJE - BOSSCHE BOL ESCAPE ROOM

8.4
Minimaal aantal personen: 3
Tijdsduur: 2 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen

PROGRAMMA
Een ontsnapping uit de Escape room is een unieke belevenis. Je hersenen draaien op volle toeren en de
adrenaline giert door je lijf…. Eerst nog even ontspannen met een kopje koffie of thee en een stuk gebak voor je
de Escape room betreed..
De onderstaande tijden zijn slechts een indicatie en per locatie verschillend, informeer bij je reservering voor de
exacte tijden.

13.30 – 14.30 Ontvangst met koffie/thee en een échte Bossche Bol
Eerst even ontspannen met een kopje koffie/thee thee en een échte Bossche Bol. Ben je er al klaar voor om de
Escape Room te betreden?

14.30 – 15.30 Escape room
Je hebt de keuze uit de volgende ontzettend spannende kamers…
De Martelkelder
Het is 1603: in Den Bosch wordt Hazel beschuldigd van hekserij en veroordeeld tot de brandstapel. In de
donkere gewelven wordt ze gefolterd en wacht ze hongerig en moegestreden op de voltrekking van haar
vonnis. Alleen een ontsnapping uit de kelder kan haar redden van een wisse dood. Aan jullie de zware taak om
de aanwijzingen te ontrafelen en de sleutel van haar martelkelder te bemachtigen.
Vind de verborgen sleutel en ontsnap aan de vloek!
Da Vinci Code
Op slechts 500 meter van de Sint-Janskathedraal, midden in het Bisdom 's-Hertogenbosch ligt de Heilige Graal
verborgen. In de ondergrondse bewaarkamer krijg je exact 60 minuten om het geheim van de Graal te
onthullen. Een haast onmogelijke opgave met cryptische aanwijzingen, mysterieuze cijfercodes en
ondoorgrondelijke symbolen. Alleen met de juiste oplossing gaat de deur weer open.
Onthul jij het eeuwenoude geheim op tijd?

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Ontvangst met koffie/thee en een grote Bossche bol
Toegang tot de escape room en keuze uit 2 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.
In de Da Vinci Code kamer te Den Bosch wordt gebruik gemaakt van een stroboscoop. Dit kan hinderlijk
zijn voor bijvoorbeeld mensen met epilepsie.
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

€ 33,03

€ 36,00
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