THE PHONE - PUBQUIZ (VERSIE
2019)

8.3

2 reviews

Minimaal aantal personen: 10
Tijdsduur: 5 uur en 45 minuten
Locatie: Den Bosch, Eindhoven, Utrecht en Nijmegen

PROGRAMMA
Begin de dag super spannende citygame The Phone! Wees op alles voorbereid en beleef een geweldig
avontuur! En daarna testen we jullie kennis in de rasechte Pubquiz! Werk goed samen, misschien winnen jullie
die leuke prijs wel.
Onderstaande tijdens zijn slechts ter indicatie

14.00 – 14.30 Ontvangst met consumptie
In een gezellig café in het centrum van de stad wordt je ontvangen met een consumptie. Na deze consumptie
zal je het spel The Phone gaan spelen.

14.30 – 17.30 The Phone
Stel je voor: jullie doen mee aan een leuke Citygame. Terwijl jullie nietsvermoedend zitten te wachten, gaat je
telefoon af. Iedereen schudt zijn hoofd ‘niet mijn telefoon’. Maar de jouwe blijft gaan en de spanning stijgt. Neem
jij hem op?
Zodra je de telefoon beantwoordt start de klok. Mister X heeft jullie gevonden en hij zal jullie uitdagen om hem
op te sporen. Bereid je voor op een meeslepende race tegen de klok, waarin niets lijkt wat het is. De jacht op
Mister X kan beginnen!

Waar is Mister X?
Om Mister X te vinden, gaan jullie opdrachten uitvoeren. Om geen sporen na te laten geeft hij jullie de
opdrachten uiteraard via de telefoon door. Bij elke juist uitgevoerde opdracht verdien je tijd en krijg je een hint
over de schuilplaats van Mister X. Vinden jullie hem op tijd, dan spelen jullie de laatste ronde voor de ultieme
winst. Zorg dus dat je genoeg seconden verdient voor deze laatste zinderende slotronde.
Citygame The Phone is een superspannend spel waarin van alles kan gebeuren. Wees op alles voorbereid en
beleef een geweldig avontuur!
Als je wilt winnen vergeet dan niet je Smartphone en zorg voor een volle batterij!

17.30 – 19.30 Pubquiz
Pubquiz – versie 2019 komen de allerleukste onderwerpen aan bod!
Denk hierbij aan films, muziek, sport, geschiedenis, politiek en algemene vragen. Natuurlijk komen er ook super
leuke geluid, beeld- en film fragmenten aan bod!
Laat je hersens kraken tijdens deze oergezellige pubquiz!
De perfecte combinatie van gezelligheid en teamwork.
Wij dagen je uit! Heb jij de kennis van elk onderwerp?!
Moge de beste winnen! Sleep jij de hoofdprijs in de wacht?!
Onze enthousiaste quizmaster zal deze 2 uur durende pubquiz begeleiden. In groepjes gaan jullie de strijd met
elkaar aan. Kortom, een uitje waar nog lang over nagepraat zal worden!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Consumptie bij ontvangst
Professionele begeleiding
Prijsuitreiking met een prijs voor het winnende team
PubQuiz met showmaster
Champagne voor het winnende team

BIJZONDERHEDEN
Als je The Phone wilt winnen, vergeet dan niet je Smartphone en zorg voor een volle batterij!
De pubquiz is 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/-2530-the-phone-pubquiz-versie2019/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

