Οργάνωσε ένα αξέχαστο

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΑΡΤΥ
με τον Brain και τη Game!! *

Εμάς δηλαδή!

*Ήξερες ότι τα Brain Game είναι
τα πρώτα escape rooms που
έχουν δημιουργήσει
δύο χαρακτήρες cartoon;

Τo Brain Game, αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο
ψυχαγωγίας που κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό
κόσμου τα τελευταία χρόνια.
Στα δωμάτια απόδρασης του Brain Game, μπορούν
να παίξουν και να συμμετέχουν όλες οι ηλικίες
(ακόμη κι από 6 ετών), καθώς οι βοήθειες
προσαρμόζονται έτσι ώστε οι μικροί παίκτες να
μπορέσουν να παίξουν, να διασκεδάσουν και
ψυχαγωγηθούν.
Διοργανώνουμε το παιδικό πάρτυ, όπως ακριβώς
το φαντάζεστε για το παιδί σας, με έμπειρους
εκπαιδευτικούς-παιδαγωγούς, οι οποίοι έχουν τα
παιδιά συνεχώς υπό την επίβλεψή τους.
Με πάνω από 2000 παιδικά πάρτυ ετησίως, το Brain Game,
αποτελεί την καλύτερη επιλογή για ένα αξέχαστο παιδικό
πάρτυ, καθώς ο χώρος και η εμπειρία μας, εξασφαλίζουν
ό,τι μπορεί να θέλετε για το παιδί σας.
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Ανάμεσα στα 9 δωμάτια του Brain Game, 6 είναι αυτά που
προτείνονται για παιδικά πάρτυ.
Τα δωμάτια αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα και απολύτως ασφαλή
(και) για μικρά παιδιά, και η μοναδική τους ατμόσφαιρα σε
συνδυασμό με τους έξυπνους και εντυπωσιακούς τους γρίφους,
εγγυώνται πως αυτά τα γενέθλια θα σας μείνουν... αξέχαστα!!

CINEMA HOSTAGE

RADIO HACKERS

ORIENT EXPRESS

Είστε όμηροι στο σινεμά.
Θα καταφέρετε να
βγείτε ζωντανοί;

Το 1ο ραδιόφωνο
που έγινε Escape Room.
Βγείτε στον αέρα!

Μήπως είσαι εσύ ο
δολοφόνος που
όλοι ψάχνουν;

ILLUSIONS

THE DARK ROOM

THE MUSEUM

Θα καταφέρεις να
ξεφύγεις από τις
παραισθήσεις σου;

“Εμφάνισε” τα στοιχεία
και ανακάλυψε τον
εμμονικό παρατηρητή.

Στόχος σου είναι να
κλέψεις το πολυτιμότερο
διαμάντι.

Ποιά είναι η διαδικασία;
Η διαδικασία για να παίξουν στα δωμάτια μας είναι η εξής:
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες 2-7 ατόμων (ο αριθμός μπορεί
και ν’ αυξηθεί) και μπαίνουν σ’ ένα δωμάτιο (διαφορετικό η κάθε
ομάδα) για 60 λεπτά, όπου καλούνται με ομαδικότητα και
συνεργασία να λύσουν γρίφους ώστε να «δραπετεύσουν».
Μια διαφορετική δραστηριότητα για το πάρτυ του παιδιού σας, κατά
την οποία τα παιδιά και οι φίλοι τους μαθαίνουν να:
συνεργάζονται
χρησιμοποιούν την παρατηρητικότητά τους
έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους
λειτουργούν με ευγενή άμιλλα
χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και
εξοικειώνονται με τη χρήση
νέων οπτικοακουστικών μέσων και τεχνολογιών
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