ESCAPE ROOM - DIEZETOCHT BORRELEN

8.9

30 reviews

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 4 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Een ontsnapping uit de Escape room in hartje Den Bosch is een unieke belevenis. Je hersenen draaien op volle
toeren en de adrenaline giert door je lijf. Genoeg sensatie? Even rustig over de Dieze varen. Nu wordt het tijd
om gezellig na te borrelen in een leuk café in het centrum van Den Bosch!

14.30 – 15.30 Escape room
Je hebt de keuze uit 2 ontzettend spannende kamers… Uit welke kamer wil je nou écht ontsnappen?
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?

16:00 – 17.00 Vaartocht Binnendieze
Met deze rondvaart zie je Den Bosch van een heel andere kant. Je vaart namelijk onder de stad door! In kleine
fluisterbootjes ontdek je onder leiding van een gids de rijke geschiedenis van de Binnendieze.

17.30- 18.30 Een uur borrelen
Een uur borrelen in één van de gezelligste borrelcafe’s van Den Bosch! Natuurlijk wordt er ook een keer
rondgegaan met lekkere warme borrelhapjes!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Toegang tot escape room en keuze uit 2 kamers
Varen over de Dieze
1 uur borrelen t.w.v. €13,00 + eenmalig warme borrelhapjes

BIJZONDERHEDEN
Escape Room:
Vaste start tijden 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
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-1893-escape-room-diezetochtborrelen/

en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

