
 

Arrangementen voor kinderen vanaf 8 jaar:  
Andere aantallen zijn ook mogelijk, informeer naar de prijzen!  

Virtual Reality & Arcade  
Ontdek tijdens jouw kinderfeestje de wereld van Beat Saber, Job Simulator, 
Fruit Ninja en nog veel meer tijdens een Virtual Reality Experience. Combineer 
dit met onze Arcade en speel op onze flipper- en arcadekasten. 
Prijs pp bij 8 kinderen: € 22,99 pp.  
Inclusief:  
- 60 minuten Virtual Reality Experience in een Double Cube;  
- 60 minuten Arcade met iets lekkers en een drankje.  

Virtual Reality & Escape Room  
Waan je in een andere wereld in onze bijzondere Virtual Reality Experience! 
Hak fruit als een Ninja, schiet op ruimteschepen in Space Pirate of laat je beste 
moves zien in Beat Saber. Vervolgens ga je op onderzoek uit in een van onze 
spannende Escape Rooms. De jongere kinderen gaan op zoek naar de 
verdwenen tovenaar Rudimir in ‘Het Mysterie van de Verdwenen Tovenaar’, 
terwijl de oudere kinderen op onderzoek mogen gaan in de studeerkamer van 
Pastoor Jean in ‘Helstraat 666’.  
Prijs pp bij 6 kinderen: € 36,99 pp.  
Inclusief:  
- 60 minuten Virtual Reality Experience in een Double Cube;  
- 60 minuten Escape Room;  
- Drankje en een zakje chips.  
Voor een Escape Room geldt een maximum van 6 personen. Bij de Escape Room 
is een volwassen begeleider gewenst.  

 

 

 

 



 

 

 
Outdoor Escape Game & Arcade 	
Stop de kwade wezens door de magische portalen te bewaken in de Outdoor 
Escape Game Magic Portal. Perfect te combineren met onze Arcade met 
diverse leuke flipper- en arcadekasten en racestoelen! 
Prijs pp bij 6 kinderen: € 21,99 pp. 	
Inclusief: 	
-	120 minuten Outdoor Escape Game; 	
-	60 minuten Arcade met iets lekkers en een drankje.   
Voor de Outdoor Escape Game geldt een maximum van 6 kinderen. 	
	
Outdoor Escape Game & Virtual Reality 	
Bescherm de wereld tegen de kwade wezens en los de puzzels op in de 
Outdoor Escape Game Magic Portal of red de wereld van een levensbedreigend 
virus in ‘Operation Mindfall’. En ervaar aansluitend de unieke wereld van 
Virtual Reality. Voel kriebels in een levensechte achtbaan of werk samen met 
robots in Job Simulator.  
Prijs pp bij 6 kinderen: € 30,99 pp. 
Inclusief: 	
-	120 minuten Outdoor Escape Game; 	
-	60 minuten Virtual Reality Experience in een Double Cube; 	
-	Drankje en een zakje chips. 
Voor de Outdoor Escape Game geldt een maximum van 6 kinderen. 	

Virtual Reality & Dansworkshop 	
Begin je feestje in de wereld van Fruit Ninja, vlieg als een superheld door de 
stad of schiet op buitenaardse wezens tijdens een Virtual Reality Experience. 
Dans er vervolgens op los in een dansworkshop in een dansstijl naar keuze! 
Prijs pp bij 6 kinderen: € 22,99 pp. 	
Inclusief: 
- 60 minuten Virtual Reality Experience in een Double Cube; 
- 90 min. dansworkshop bij Dancestudio On Fire in een dansstijl naar keuze;  
- 2 drankjes, 1 zakje chips en wat lekkers.  
8 personen is het minimum. Enkel mogelijk op zaterdag en zondag. Keuzes 
dansworkshop: hiphop, jazz, kinderdans, dancehall en afro.  



 
 
 
Escape Room & Foroxity Arrangement 	
Ga met je vriendjes en vriendinnetjes op zoek naar de verdwenen tovenaar 
Rudimir in ‘Het Mysterie van de Verdwenen Tovenaar’. De oudere kinderen 
mogen een bezoek wagen aan de studeerkamer van Pastoor Jean in ‘Helstraat 
666’. Na afloop van de Escape Room krijgen jullie van ons de bioscoopkaartjes 
voor een film naar keuze bij Foroxity. 	
Prijs pp bij 6 kinderen: € 28,99 pp. 
Inclusief: 
- Een Escape Room naar keuze voor 6 personen; 
- Tickets voor een film naar keuze bij Foroxity Sittard en/of Roermond; 
- Drankje en een zakje chips. 
Je krijgt van ons vrijkaartjes voor Foroxity, de gewenste film kun je helaas niet 
bij ons reserveren. Voor een Escape Room geldt een maximum van 6 personen.  

Virtual Reality & Foroxity Arrangement 	
Begin je feestje in de wereld van Fruit Ninja, vlieg als een superheld door de 
stad of schiet op buitenaardse wezens tijdens een Virtual Reality Experience. En 
daarna naar de film! 
Prijs pp bij 8 kinderen: € 22,99 pp. 
Inclusief: 	
- 60 minuten Virtual Reality Experience in een Double Cube; 
- Tickets voor een film naar keuze bij Foroxity Sittard en/of Roermond; 
- Drankje en een zakje chips. 
Je krijgt van ons vrijkaartjes voor Foroxity, de gewenste film kun je helaas niet 
bij ons reserveren. 	

 


