Startuje Escape Room, pierwsze takie miejsce w Iławie!
Możesz tu przeżyć niezapomnianą przygodę...
data aktualizacji: 2018.05.17

Jesteście gotowi na podjęcie wyzwania? W Iławie startuje Open the Door - Escape Room,
pierwsze takie miejsce w naszym mieście! Za sprawą wizyty w pokojach zagadek można
poczuć się niczym bohater gry komputerowej. To rozrywka w najlepszym wydaniu zachęcająca do sprawdzenia swojej kreatywności, wyobraźni i umiejętności współpracy w
grupie. Nie brakuje przy tym dreszczyku emocji i adrenaliny! Wejdź do Escape Room i sam
przekonaj się, co jest po drugiej stronie...
Pojawienie się na polskim rynku koncepcji "Oper the Door" to odpowiedź na potrzeby tych osób,
które szukają nowej, stymulującej formy rozrywki. Trzy różne pokoje zagadek, „Skarb Templariuszy”,
„Statek” oraz „Czarownice z Eylau”, każdy dopracowany w najmniejszym szczególe i zawierający
inne, intrygujące wyzwania, umożliwiają przeniesienie się ze świata realnego do wirtualnego. To
propozycja dla osób w każdym wieku, które w rozrywce cenią sobie innowacyjność, kreatywność i
wyobraźnię; świetny pomysł na spotkanie towarzyskie, integracyjny wypad z kolegami z pracy, albo
nawet wyjątkową, niezapomnianą randkę. Można tu również zorganizować wyjątkowe przyjęcie
urodzinowe, a szkoły znajdą tu sposób na wspólne, kreatywne spędzenie czasu.

Zadaniem dla spragnionej emocji grupy jest odnalezienie klucza i wydostanie się z pokoju zagadek.
Po drodze trzeba poradzić sobie z trzymającymi w napięciu łamigłówkami i szyframi. Wyzwanie
wymaga kreatywności i logicznego myślenia, ale umiejętność współpracy z innymi uczestnikami gry
też jest niezbędna. Do tego trzeba dodać tykający zegarek... Wszystko odbywa się pod presją czasu,
więc nie brakuje adrenaliny i dreszczyku emocji!
W Iławie Escape Room, pierwsze takie miejsce w naszym mieście, mieści się przy ulicy
Niepodległości 2. Zaprasza grupy liczące od 2 do 5 osób. Ceny za 60-minutową grę mieszczą się w
przedziale 79-99 zł.
Nie czekaj - zarezerwuj swoją wizytę w pokoju zagadek w Iławie już dzisiaj!
OPEN THE DOOR - ESCAPE ROOM W NASZYM MIEŚCIE
Iława, ul. Niepodległości 2.
Tel. 793 360 480.
Otwarcie pierwszego pokoju już w najbliższą sobotę, 19 maja!
Escape Room zaprasza i obiecuje niezapomniane przeżycia!
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