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W rozrywce cenisz sobie innowacyjność, kreatywność i wyobraźnię? Chcesz spotkać się ze
znajomymi, rodziną, zorganizować wyjście z pracownikami, a może nawet umówić się na
randkę, a przy okazji doświadczyć emocjonującej rywalizacji i otworzyć swój umysł? Open
the Door - Escape Room w Iławie to idealne miejsce dla Ciebie! Teraz w pierwszym takim
miejscu w naszym mieście startuje drugi z pokoi. Escape Room zaprasza i zapowiada
niezapomniane przeżycia!
WEJDŹ I SPRAWDŹ, CO JEST PO DRUGIEJ STRONIE! KONCEPCJA "OPEN THE DOOR"
Pojawienie się na polskim rynku koncepcji "Oper the Door" to odpowiedź na potrzeby tych osób,
które szukają nowej, stymulującej formy rozrywki. Różne pokoje zagadek, 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!
ESCAPE ROOM W IŁAWIE
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!
W CO TU ZAGRASZ?
Do dyspozycji są teraz dwa pokoje. To scenariusze pasjonujących gier...
Skarb Templariuszy
Mityczny skarb rycerskiego zakonu Templariuszy spędzał sen z powiek wielu
poszukiwaczom przygód i nagród. Niejeden z nich przypłacił to swoim życiem.
Wraz ze swoją załogą odkrywacie, że skarb może istnieć naprawdę i aż do teraz leżał w
dawnej komnacie zamkowej na Warmii i Mazurach. Nie możecie przepuścić takiej okazji.
Wybierzcie się na poszukiwania skarbu, zanim wieść się rozniesie po okolicy. Uważaj, bo
nie tylko Wam zależy na zdobyczy, za którą wielu jest skłonnych posunąć się bardzo
daleko...

S.O.S.
Jesteście pasażerami statku rejsowego, na pokładzie którego chcieliście przeżyć
przygodę życia. Niestety, wskutek niespodziewanego pojawienia się sztormu kadłub
uległ częściowemu uszkodzeniu. Macie godzinę na to, aby dotrzeć do szalup i
bezpiecznie się ewakuować. Nie zwlekajcie, w przeciwnym razie znikniecie w bezdennej
otchłani...
ZDOBĄDŹ VOUCHER DLA SIEBIE I CZTERECH INNYCH OSÓB!
Dla Czytelników portalu infoilawa.pl przygotowaliśmy zabawę z nagrodami. Mamy dla Was DWA
VOUCHERY - ZAPROSZENIA do Escape Room w Iławie. Każdy z nich uprawnia do gry pięć
osób. Możecie zapewnić sobie i bliskim lub znajomym niezapomnianą przygodę! Termin i gra są do
uzgodnienia. Nagrody rozlosujemy wśród osób, które w komentarzu pod postem dotyczącym zabawy
w mediach społecznościowych wpiszą, kogo zabiorą ze sobą, by wspólnie rozwikłać pasjonującą
zagadkę. Można wpisać od jednego do czterech imion/nazwisk wybranych osób. Zapraszamy i
życzymy powodzenia! Wyniki podamy w najbliższy poniedziałek.
AKTUALIZACJA Z 23 LIPCA: WYNIKI ZABAWY
Miło nam poinformować, że szczęście tym razem uśmiechnęło się do następujących osób:
- Angelika Kopaczewska,

- Łukasz Woś.
Gratulujemy i życzymy udanej zabawy! W sprawie omówienia szczegółów dotyczących odbioru
voucherów oraz uzgodnienia terminu wykorzystania nagrody prosimy kontaktować się telefonicznie
(793 360 480).
Wszystkim uczestnikom zabawy dziękujemy za zainteresowanie. Wkrótce na infoilawa.pl kolejne
zabawy z upominkami dla Czytelników.
OPEN THE DOOR - ESCAPE ROOM W NASZYM MIEŚCIE
Iława, ul. Niepodległości 2.
Tel. 793 360 480.
Teraz do dyspozycji graczy dwa pokoje!
Escape Room zaprasza i obiecuje niezapomniane przeżycia!
Nie czekaj - zarezerwuj swoją wizytę w pokoju zagadek w Iławie już dzisiaj!
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