DA VINCI CODE MET
BORRELUURTJE

6.0
Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 4 uur
Locatie: Utrecht

PROGRAMMA
Midden in het centrum van Utrecht staat een kluis.
Deze kluis heeft een code. Kraak de code en...... de verrassing is voor jou!
Na het kraken van de code geniet je van een uurtje borrelen met een warm borrelhapje.
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

19.00 - 19.30 Ontvangst met een consumptie
Welke opdrachten staan je te wachten? Om jezelf daar op voor te bereiden kun je vast wel een drankje
gebruiken.

19.30 - 21.30 Het spel Da Vinci Code
De kluis die midden in de stad staat is een familieschat. De code is jarenlang geheim gebleven maar vandaag
ga jij hem kraken. Dit doe je niet alleen, want de laatste overgebleven van de familie is de kluizenaar, hij gaat je
helpen! Het is belangrijk dat in ieder team minimaal 1 persoon in het bezit is van een Smartphone. Je gaat
gedurende het spel namelijk verschillende QR-codes scannen. Zorg dus voor een volle batterij!
De code zit verstopt in historische gebouwen door heel Utrecht. Eén fout met het team zal jullie op een ander
spoor zetten…..en misschien is de inhoud van de kluis dan niet voor jou!

21.30 - 22.00 Da Vinci Code prijsuitreiking
Na het kraken van de code ben je vast toe aan een drankje. Deze kun je nuttigen tijdens de prijsuitreiking.

22:00 – 23:00 Borrelarrangement van 1 uur
In het café met vrienden, collega's, familie of team gezellig bijkletsen onder het genot van een heerlijke borrel.
Je kan een uur lang t.w.v. €14,- p.p. koffie, thee, bieren van de tap, fris en wijn bestellen. Daarnaast wordt er
een keer rond gegaan met een warm borrelhapje.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Een consumptie bij ontvangst
Diverse opdrachten
Prijs voor het winnende team
Borrelen t.w.v. €14,- p.p.
1x warme borrelhapjes

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 32,57

€ 38,25

1

20 - 49 personen

€ 31,75

€ 37,25

1

vanaf 50 personen

€ 30,92

€ 36,25

1

