APPELGEBAK - DA VINCI CODE

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 4 uur
Locatie: Den Bosch, Utrecht, Eindhoven en Nijmegen

PROGRAMMA
Midden in het centrum staat een kluis.
Maar om deze te openen, moet de code gekraakt worden..
Heb je de skills om deze kluis te kunnen kraken?
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

14.00- 15.00 Koffie of thee met appelgebak
We ontvangen je met lekker een kopje koffie of thee en appelgebak.

15.00- 17.45 De mysterieuze Da Vinci Code
Het best bewaarde geheim van de stad is in handen van een ernstig zieke kluizenaar. Zijn laatste dagen zijn
geteld… Voordat hij sterft, wil hij graag het geheim van de stadsschat overdragen aan jullie. De kluizenaar
maakt het echter niet makkelijk. Hij daagt jullie uit om eerst op zoek te gaan naar zowel de stadsschat als de
benodigde code om het geheim te achterhalen.
In teams gaan jullie met een tablet en de nodige attributen de binnenstad van Utrecht in. De kluizenaar geeft
locaties door, waar jullie door middel van het correct beantwoorden van vragen cryptische aanwijzingen kunnen
krijgen voor de geheime locaties. Vind je weg naar de geheime locaties, luister naar de video en werk samen
om tot de oplossing van het raadsel te komen. Hoe meer van deze geheime plekken jullie vinden, hoe meer
informatie jullie over de eindcode verzamelen. Maar… mocht je per ongeluk op de verkeerde locatie belanden,
valt er uiteraard niets op te lossen en mis je delen van de code! Tijdens dit spannende stadsspel komen jullie
langs de mooiste plekjes van de stad en leren jullie alles over de bezienswaardigheden waar de stad bekend
om staat.
Let het hele spel goed op en luister naar de verhalen en vragen van de familie van de kluizenaar. Een hint om
de code te kraken, zit in een klein hoekje…
Is het jullie gelukt om alle benodigde informatie te verzamelen? Verwerk deze dan met je team in de cryptex en
achterhaal de code van de kluis.
Klopt de code? Ren dan zo snel mogelijk naar de kluis! Het team dat de kluis als eerste bereikt, mag de kluis
kraken en kan het geheim van de stad in handen krijgen!
Lukt het jouw team om de stadsschat te vinden en de code te kraken om zo bij het best bewaarde geheim van
de stad te komen? Een spannend en leerzaam stadsspel waarmee jullie tijdens een onderlinge strijd ook nog
kennismaken met de cultuur van de stad.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Koffie of thee met appelgebak
De mysterieuze Da Vinci Code
Tablet per team
Prijsuitreiking Da Vinci Code
Consumptie bij prijsuitreiking

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 27,08

€ 31,50

1

20 - 49 personen

€ 26,25

€ 30,50

1

vanaf 50 personen

€ 25,43

€ 29,50

1

