VR EXPERIENCE KROEGENTOCHT

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 4 uur
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Stap in de wereld van de Virtual Reality en ontdek het onbekende.. Na dit avontuur is het tijd voor wat
ontspanning! Je gaat diverse kroegen in Den Bosch ontdekken.

19.00 uur - 20.15 uur VR Experience
Een VR Experience is een unieke ervaring die je lang na zal blijven. Voor 75 minuten bevind je je in een
compleet onbekende wereld en giert de adrenaline door je lichaam… Kies je er bijvoorbeeld voor om de strijd
aan te gaan met je vijanden in je favoriete gamewereld of heb je altijd al wel eens op het hoogste gebouw van
New York willen staan..? De Virtual Reality Room maakt het allemaal mogelijk!
De hele ervaring voelt realistisch aan, omdat je er volledig in zit. Hierdoor vergeet je de echte wereld om je
heen. Daag elkaar uit of werk samen tijdens een van onze vele VR games. Vooraf wordt een keuze gemaakt in
het aantal VR headsets dat jullie willen gebruiken. Zo is het mogelijk om tegelijkertijd te spelen of juist om de
beurt. Ben je competitief? Kies er dan voor om tegen elkaar te spelen. Door de multiplayer functie is het
mogelijk om elkaar daadwerkelijk te zien in de virtuele wereld. Daag je medespeler uit!
Tijdens een sessie in onze VR room verveel je je nooit! Als je zelf niet aan het spelen bent, kun je op het
scherm van je teamgenoten meekijken en hen assisteren met de game of gewoon genieten van het gestuntel.
Leer elkaar kennen en verbeter de onderlinge band van jouw team.
Kun jij het aan en durf je je over te geven aan de wereld van de Virtual Reality?

20.30 uur - 23.00 uur Kroegentocht
Onder begeleiding ga je met de gehele groep op pad van cafétje naar cafétje. In totaal naar 4 cafés. In de cafés
wordt de groep opgedeeld in teams. In elk café spelen de teams een spel tegen elkaar. Met de spellen zijn
punten te verdienen. Het team met de meeste punten wint aan het eind van de kroegentocht een mooie prijs.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Toegang tot VR Room
Professionele begeleiding
Begeleiding naar de café’s en tijdens de spellen
4 consumpties p.p. ( in ieder café 1 consumptie; bier, fris of wijn)
Hoofdprijs voor het winnende team

BIJZONDERHEDEN
VR Experience:
Vaste starttijden VR Experience: 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.
Bij groepen groter dan 4 personen kan er van de 2 kamers een grote kamer gemaakt worden zodat je ook
met grotere gezelschappen terecht kan bij ons voor deze super leuke activiteit!
Kroegentocht:
De Kroegentocht is ook in het Engels mogelijk, geef dit bij je reservering aan.

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

Per persoon

€ 57,11

€ 64,00
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