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Escape Hunting er den ultimate
lagsporteren. Dere kan bare unnslippe
hvis dere jobber sammen.

Vi lever for å bringe folk sammen
gjennom opplevelser og underholdning.
Vi ønsker å gi dere muligheten til å dele
nye erfaringer sammen, for å oppdage
nye ting om hverandre.
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På Escape Hunt vil gruppen din slippes inn i et tematisert spillrom, med et mysterie som må løses før dere
slipper ut. Med 60 minutter på klokken og forstørrelsesglasset i hånden, vil dere søke etter skjulte objekter,
dekode hint og løse gåter for å hjelpe dere med å rømme rommet I tide!

Våre rom kan ikke
løses alene!

Uten kommunikasjon
er dere sjanseløse.

Laget må
samarbeide og bygge
tillit for å unnslippe
rommet

Klokken tikker ned
fra 60 minutter,
bruk tiden fornuftig
og kommunisér ofte!

Våre escape rom er en
svært effektiv
demonstrasjon på hvor
viktig riktig strategivalg
er for suksess.

Alt er ikke som det
ser ut hos oss på
Escape Hunt.

Escape Hunt er
først og fremst
utrolig gøy!

Laget ditt må
utfordre tradisjonell
tankemåte for å
lykkes, tenke
“utenfor boksen”!

Dette er en
gruppeaktivitet som
blir husket – lenge.
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Strålende moro for bruden /
brudgommen som våger å være
annerledes! Escape Hunt blir
starten på en helt fantastisk
fest. Hvis du søker etter noe
helt spesielt og annerledes så
har du funnet det.

La oss ta oss av
planleggingen og gi vennene
dine en opplevelse de sent
kommer til å glemme! Fra
invitasjoner til mat, drikke og
til og med bursdagskake. Vi
fikser det meste.

Leter du etter noe unikt og
spennende for barnets neste
bursdagsselskap? Barn elsker
utfordringene I spillrommene våre,
og konkurransen mot bade klokken
og laget I naborommet.

Trenger du å holde
problemløsnings- ferdighetene
dine skjerpet hele året?
Ta med deg studiekameratene
for litt hjernetrim og moro!
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Escape Hunt er det adrenalinfylte alternativet til
tradisjonelle utdrikningslag. Dere vil jobbe sammen og
bruke hverandres styrker for å kjempe mot klokka og
rømme. Etterpå kan dere feire suksessen (eller drukne
sorgene) med gratis drikke i vår stilige VIP party lounge.
Hva er inkludert?
– 60 minutter med adrenalinfylt moro
– Eksklusiv 30 minutters brief og debrief i vår VIP party lounge

– Ytterligere 30 minutters tilgang til loungen
– En dedikert spillmester som vil koordinere feiringen din
– En gratis mineralvann pr. person
– I grupper på 10 eller flere spiller bruden gratis!

PRIS
HØY

NOK 395/person (Fre-Sun, Etter 16.00 Man-Tors)

LAV

NOK 325/person (Man-Tors, 10.00-16.00)
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Gjør utdrikningslaget til en legendarisk affære med en
adrenalinfylt time med intens spilling. Dere vil jobbe
sammen og bruke hverandres styrker for å kjempe
mot klokka og rømme. Etterpå kan dere feire
suksessen (eller drukne sorgene) med gratis drikke i
vår VIP party lounge.
Hva er inkludert?
– 60 minutter med adrenalinfylt moro

– Eksklusiv 30 minutters brief og debrief i vår VIP party lounge
– Ytterligere 30 minutters tilgang til loungen
– En dedikert spillmester som vil koordinere feiringen din
– Én gratis mineralvann pr. person
– I grupper på 10 eller flere spiller brudgommen gratis!

PRIS
HØY

NOK 395/person (Fre-Sun, Etter 16.00 Man-Tors)

LAV

NOK 325/person (Man-Tors, 10.00-16.00)
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Vår bursdagspakke er designet for å sørge for at du
og dine venner får en utrolig opplevelse dere vil
huske i årevis. Vi er eksperter på å arrangere
fantastiske fester, så du kan slappe helt av, vel
vitende om at vi tar hånd om alt.
Hva er inkludert?
– 60 minutter med enestående escape room-moro
– Tematisk briefing og debriefing i vår VIP party lounge
– Ytterligere 30 minutters eksklusiv tilgang til loungen
– En dedikert spillmester som vil koordinere din fest fra start
til slutt
– I grupper med 10 eller flere spiller bursdagsbarnet gratis

– Gratis bursdagskake – 10 porsjoner
– Én gratis mineralvann pr. person
– Gratis nedlastbare/elektroniske festinvitasjoner

PRIS
HØY

NOK 395/person (Fre-Sun, Etter 16.00 Man-Tors)

LAV

NOK 325/person (Man-Tors, 10.00-16.00)
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Gi barnet ditt en bursdagsfeiring verken han/hun
eller gjestene kommer til å glemme med det første!
Vi tar oss av alt. Du trenger bare bestille tid, laste
ned og sende ut invitasjoner, så har vi kontroll på
resten.
Hva er inkludert?
– 60 minutter med spennende escape room-moro
– Briefing og debriefing i vår bursdagslounge
– Ytterligere 60 minutters eksklusiv tilgang til loungen
– En dedikert spillmester som vil koordinere din fest fra
start til slutt
– I grupper med 10 eller flere spiller bursdagsbarnet gratis

– Gratis bursdagskake – 10 porsjoner
– Én gratis mineralvann pr. barn
– Gratis nedlastbare/elektroniske bursdagsinvitasjoner
- Overraskelse til bursdagsbarnet
PRIS
HØY

NOK 395/person (Fre-Sun, Etter 16.00 Man-Tors)

LAV

NOK 325/person (Man-Tors, 10.00-16.00)
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Noen av oss er studenter nå, andre har vært det, og
vi vet at det kan være tøft økonomisk. Derfor har vi
Norges beste studenttilbud på escape room.
Hvis dere kommer og spiller på dagtid mandagtorsdag gir vi hele 35% rabatt!
Hva er inkludert?
– 60 minutter med escape room spill
– te, kaffe og vann
Gjelder kun ved online bestilling, benytt koden Student35.
Gyldig student ID for alle må fremvises ved innregistrering.

PRIS
HØY

Vanlige priser (Fre-Sun, Etter 16.00 Man-Tors)

LAV

35% rabatt for 5 eller flere spillere (Man-Tors, 10.00-16.00)
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På søndager inviterer vi alle familier med barn i
alderen 10 år og oppover, til å nyte spenningen og
moroa med å spille et escape room! Finn ut om
mødre og fedre virkelig er smartere enn sine barn.
Her på Escape Hunt er vi ikke så sikre på det …
Vi anbefaler at dere starter med Jakten på Tors
Hammer hvis det er første gang dere spiller hos oss.
Hva er inkludert?
– 60 minutter med escape room spill
– te, kaffe eller vann til mødre og fedre
– Juice eller brus til barna
– Egne high score lister for Familiesøndag
Gjelder kun ved online bestilling, benytt koden Familie20.
PRIS
HØY

Vanlige priser (Man-Lør)

LAV

20% rabatt for familie med 4+ spillere (Søndag, hele dagen)
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LEIE ROM (½ Day/Day)
+ Hele Escape Hunt
+ Møterom
+ 60” flatskjerm TV (HDMI)
+ Kaffe, te og vann
+ Flip-chart (x1)
+ Pens & Notebooks

CATERING
7.500 /
13.900

+ Frokost

125

+ Lunch

195

3.800 /
6.900

+ Tapas middag

295

+ Mineralvann

49

+ Frukt eller smågodt

39

+ Wienerbrød/bakevarer

39

Inkludert
Inkludert
Included
Included

*Alle priser oppgitt i NOK

per person
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“

Excellent team building
This is a really good place for your
next team building event.
Challenging escape rooms and
friendly staff.
Johan E

“

Honestly THE most fun i’ve had
this year! The first time I’ve tried
an escape room and I will 100%
be returning. It is brilliant for any
group/duo. The staff are hilarious
and so much fun..
Dominique A

“

A unique twist to the classic escape
rooms concept! Amazing and
exhilarating experience - who would
have thought you could have so much
fun with your colleagues! Really brings
out the hidden competitive side - a
fantastic, must do team building
experience for work or friends!!
Nick B
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Bangkok

Sydney

“INGENIOUS
ENTERTAINMENT –
A MUST DO”

“EXCELLENT!
CAN NOT WAIT
TO PLAY AGAIN!”
96%

93%

Lisbon

Perth

Singapore

“THE PORTUGUESE WAY –
KIND AND FRIENDLY”

“ADRENALIN PACKED
ADVENTURE!”

“ONE OF THE BEST
NIGHTS EVER”

93%

100%

95%
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Vi gleder oss til å å jobbe sammen med
deg for å lage akkurat det arrangementet
du ønsker deg.

Kontakt oss, så finner vi den beste
løsningen sammen!
Escape Hunt Bergen
Øv Stranddgaten 7
5013 Bergen
bergen@escapehunt.com
923 10 970
escapehunt.com/bergen

