SPEEL NU

HET AUGMENTED
REALITY ESCAPE SPEL
VERKEN RENINGELST
INTERACTIEF

VERKEN DE BUURT
In Reningelst zijn er verschillende wandelingen om de omgeving te
verkennen en volledig tot rust te komen. Wij bieden onze klanten een extra
dienst aan om deze ontdekking een stukje interactiever te maken.
Vraag aan de receptie om meer uitleg en neem een iPad en een
gadgetbox mee op jullie wandeling. Tijdens de tocht zijn er op vaste
plaatsen langs de route een aantal raadsels die jullie vervolgens kunnen
oplossen.
Slecht weer? Speel hetzelfde spel zonder GPS locaties binnen en waan je
1u-1u30 undercover agent.

HET VERHAAL
Stap midden in een undercover spionageverhaal. Onder de codenaam
‘Operation Mindfall’ moet jullie team het antivirus vinden en de vijand
ontmaskeren. De druk van regeringen neemt toe, de klok tikt genadeloos
verder en het lot van de wereld ligt in jullie handen.
Tijdens het spel maken jullie gebruik van een iPad en een gadget box met
mysterieuze attributen om twaalf verschillende raadsels op te lossen. Je
zal met je teamleden in de huid kruipen van undercover agenten die deze
belangrijke missie toebedeeld krijgen. Enkel door samen te werken kan je
erin slagen om de missie tot een succesvol einde te brengen!

DE TECHNOLOGIE
Ons escape spel laat je op een laagdrempelige manier kennis maken met
vernieuwende technologie. Door het gebruik van augmented reality worden
hologrammen gescand met de iPad waardoor er elementen aan de
realiteit worden toegevoegd. Zoals je hieronder kan zien, komt er een
hologram van een 3D gebouw tevoorschijn waarop de spelers kunnen
klikken om verder te geraken in het escape spel! Een volledig
vernieuwende ervaring!

MEER INFO

BEKIJK DE TRAILER
ONLINE

Bezoek onze website www.rentmeesterhoeve.be
Reserveer op voorhand (beperkte plaatsten) of informeer bij aankomst
- stuur een mailtje naar info@rentmeesterhoeve.be
- of bel ons op +32 477 37 92 86

