Checklist
Checklist escaperoom vriendenuitje Eindhoven
Organiseer je vriendenuitje in slechts 5 minuten!

Je hebt de eer gekregen het vriendenuitje voor je vriendengroep dit jaar te organiseren. Hoe organiseer
je een vriendenuitje voor een laag budget in een leuke stad met zo min mogelijk moeite? Check alle
boxes in onderstaande checklist en ben verzekerd van een fenomenaal vriendenuitje in één van onze
escaperooms in Eindhoven binnen 5 minuten!

Datum plannen

Heb je een vaste datum die jaarlijks terugkomt of is datumprikker.nl vaste prik?

Locatie bepalen

✔

Dat doen wij voor je, het wordt Eindhoven dit jaar.

Budget

Hoe meer zielen hoe meer vreugd, en in jouw geval: hoe minder kosten. Met 2 personen
betaal je € 30,- p.p. maar wanneer je al met 7 man bent, kost de escaperoom nog maar
€ 16,- p.p.! Met meer personen? Dan boek je gewoon 2 escaperooms.

Boeken

Boeken doe je makkelijk online: www.xitroom.com/eindhoven/
Als je met een grote groep bent, of je wil een arrangement boeken, dan kun je het beste
even bellen: 06 – 52 735 739

Vervoer

Onze escaperooms vind je op 800m afstand van het uitgaanscentrum van Stratumseind.
Kom met de trein of de bus, of laat je met een taxi afzetten voor de deur. Een bob in het
midden? Parkeren kan voor de deur.

Combi-deal: Complete avond uit

Combineer de escape room met een diner of pubquiz en sluit af met een onvergetelijke
stapavond. Wel zo makkelijk, dan hoef je daar ook niets aparts meer voor te regelen.
De mogelijkheden:
- All inclusive BBQ/Grill bij Dzjengis Kahn incl. drank &
Xitroom vanaf € 41,- p.p.
- 4 gangen diner bij ’t Hoefke incl. Xitroom vanaf € 42,50 p.p.
- PUB-Quiz bij een café in de buurt, vanaf € 12,50 p.p.

Bel 06 – 52 735 739
om één van
deze opties
bij te boeken.

Pak daarna nog een borrel op Stratumseind of op de markt
voor een onvergetelijke afsluiting van je vriendenuitje in Eindhoven.

Herinnering

Stuur je vriendengroep alleen nog een whatsapp bericht dat alles geregeld is, en je
vriendenuitje is geregeld!

Kun jij mijn geheimen ontrafelen?

www.xitroom.nl

