Hledáte netradiční místo pro firemní či vánoční večírek, teambuilding, rozlučku se svobodou nebo
narozeninovou oslavu? Chcete, aby vaše akce byla výjimečná a nezapomenutelná? Navštivte Exit Ostrava.
Co nabízíme:
1) Únikové hry Exit Ostrava
Úniková hra je akční týmová
zábava, během které je vaším
cílem uniknout z místnosti plné
hádanek a rébusů v rámci
časového limitu! Každá naše
místnost má svůj originální
příběh, ve kterém se můžete stát
třeba nejlepšími lupiči široko
daleko. Ponoříte se do atmosféry
příběhu, procvičíte své mozkové
závity, zažijete adrenalin a
otestujete
si,
jak
umíte
komunikovat v týmu. Ale hlavně
– bude to zábava!
Můžeme vám nabídnout 3 únikové hry, každou pro až 7-8 hráčů, limit na dokončení každé z her je 6075min. Po uplynutí limitu necháváme hráče bez příplatku hru dohrát, takže nebojte, váš zážitek bude
kompletní! Po skončení hry dáme místnost do pořádku a už za 15-30min může začít další skupinka.
K dispozici je vám po celou dobu
recepce s bohatým barem. Proto
se ani členové skupiny, kteří
zrovna
nehrají,
nebudou
rozhodně nudit. Doporučujeme
si hry trochu naplánovat.
Například: 17:00 hra 1 (skupina
A), 17:05 hra 2 (skupina B),
17:10 hra 3 (skupina C). Další
kolo her dle uvážení na 18:45,
18:50, 18:55, kde se mohou buď
prohodit skupiny A, B, C, anebo
při větším počtu účastníků pustit
do hry nové skupiny D, E, F.
Pokud časový plán nebude, můžeme samozřejmě hry pouštět tak, jak bude třeba, dle aktuální situace,
případně toto načasování můžete nechat na nás.

2) Thajské masáže Thai Ostrava
Dopřejte sobě, svým zaměstnancům či přátelům chvíli odpočinku a relaxace.
Pokud víte, že únikové hry nebudou tím
pravým pro úplně všechny účastníky,
nabízíme možnost využití služeb thajských
masáží v salonu Thai Ostrava, tady se o vás
postarají šikovné ruce pravých thajských
masérek.
Salon je hned vedle prostor únikových her,
kdy by se vás ujala recepční z masáží a na
místo zavedla. Máme 4 thajské masérky.
Salon je velmi vytížen a jeho zavírací doba je
ve 20:00, proto je důležité domluvit detaily s
dostatečným předstihem. Je možné zamluvit
celý salon (např. v době 15:00-20:00) a
domluvit se na různých masážích (30, 45, 60,
90 nebo 120 minut). Je nutné zmínit kontrolu
kontraindikací k masáži. Stejně tak nesmí být
zájemce
na
masáži
pod
vlivem
alkoholu/návykových látek a respektovat naprosto klidové a relaxační prostředí salonu.
3) Recepce a bar, jídlo a pití, kapacita
U nás máte k dispozici velkou recepci s bohatým barem, možnost objednání studeného či teplého rautu
dle vašich představ. Máme také terasu pro kuřáky (na kterou si můžete objednat i vodní dýmku).
Prostory recepce pojmou až 50členou skupinku. Usaďte se k velkým stolům, na gauče, křesla, anebo
můžete posedět u baru. Na fotkách je vidět hlavní, větší část recepce.
Celá recepce s barem je samozřejmě patřičně ozvučena pro nerušenou večerní či noční zábavu,
možnost domluvy až do ranních hodin. K dispozici je také 75“ TV, kterou lze využít k prezentačním
účelům či ovládání hudby.

4) Party Casino
Po odehrání všech únikových her
je možné využít prostory hry
Loupež v Casinu k večerní
zábavě ve formě Party Casina.
Máme zde k dispozici originální
stoly pro hry ruleta, blackjack či
poker. Zajistíme vám pravé
dealery z casina, kteří vám v
případě potřeby pravidla hry
vysvětlí a zahrají je s vámi – vše
samozřejmě formou zábavy.
Přinést si můžete vlastní ceny, o
které mohou hráči soutěžit.
Zažijete tak atmosféru casina,
aniž byste prohráli reálné peníze.
Pokud byste měli další požadavky a přání, rádi je s vámi probereme a uděláme maximum, aby byly
uskutečněny na vašem večírku. Tato práce je pro nás především zábavou, díky čemuž určitě nebudete
spolupráce s námi litovat. Pro prohlídku prostor a další info nás neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na Vás!

Nedvěd Petr
Telefon: 775 221 944
Exit Ostrava s.r.o., Nádražní 536/29 (u Stodolní), 702 00 Moravská Ostrava
IČ 08190267, nejsme plátci DPH
WWW: exitostrava.cz a thaiostrava.cz
email: info@exitostrava.cz

