
Algemene Informatie
Laser Quest Eindhoven

1e Laser Quest game
2e Laser Quest game
3e en volgende Laser Quest game(s)
Kinderfeestje t/m 12 jaar, incl. 2 LQ games vanaf
Laser Party 13 t/m 18 jaar, incl. 2 LQ games
Arr. met restaurants incl. 2 LQ games vanaf
iCombat, netto 1 uur, vanaf
Escape Room - Jules Verne, vanaf

     
9,50 pp   
8,50 pp     
7,50 pp 

15,00 pp
17,00 pp
30,50 pp
24,00 pp
 18,00 pp

Prijzen Laser Quest
€
€
€
€
€
€
€
€

Extra
- Lidmaatschap incl. button € 20,00;  pasje € 15,00 (zie ledenfolder)
- Groepsreserveringen voor personeelsfeesten, party's, verjaardagen etc
- Afhuren van de arena, catering, computer netwerk games, pool.
- Laser Quest werkt via arrangementen samen met de volgende bedrijven: 
  La Fontana, Indonesia, Seasons en Cafetaria De Hoek. 
  Zie voor meer informatie onze folder, ook voor kinderfeestjes
- Escape Room Jules Verne „Reis om de wereld in 80 dagen“
- Verjaardag? Geef een Laser Quest Cadeaubon! Verkrijgbaar aan de bar.

Bereikbaarheid
Laser Quest ligt in de binnenring van het centrum van Eindhoven, tussen de Wal en

de Vestdijk in. Parkeren is het makkelijkst in parkeergarage Stadhuisplein of 
Heuvelgalerie (24 uur). Houdt rekening met eenrichtingsverkeer op de binnenring! 
Mocht u ons niet goed kunnen vinden, vraag dan naar het Stratumseind, of bel ons.

Laser Quest Eindhoven Oude Stadsgracht 15, 5611 DD Eindhoven,
 telefoon040-2443131 www.lqehv.nl - info@lqehv.nl
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Spel Informatie

Laser Quest wordt gespeeld door minimaal twee en maximaal 20 personen. De duur 
van een lasergame is netto vijftien minuten. Om een lasergame te spelen heb je een 

boardingpass met button nodig. De Marshall reikt deze uit tijdens het 
invoeren van je naam. Je kunt je eigen naam opgeven of je kunt een originele alias 

verzinnen. De spelers worden opgedeeld in twee of drie teams. De spelers kunnen er 
ook voor kiezen om een solo game te spelen. Dit wil zeggen dat ieder voor zich 

speelt. Na het invoeren van de namen brengt de Marshall alle spelers naar de Airlock 
(je kunt je jas hier mee naar toe nemen). In de Airlock krijg je een Laserpack en de 
Marshall legt alles nog eens duidelijk uit en wijst je op enkele belangrijke spel- en 

veiligheidsregels. Het is zover, je gaat de arena in en het spel wordt gestart. Je kunt 
je verschuilen achter vele schotten en in de gangen. Door de rook is ieders laserstraal 
zichtbaar. Geluids- en lichteffecten zorgen voor een spannende sfeer. Het Pack gaat 

even uit als je geraakt bent en de Gun-display laat zien door wie je bent geraakt. Een 
snelle reactie en concentratie zijn nodig voor een hoge score. Wie haalt de meeste 

punten? Na het game-over signaal loop je terug naar de Airlock waar je het pack weer 
ophangt. In de bar ruimte kun je op de monitor de scores zien. En even later deelt 
de Marshall de persoonlijke scoreformulieren uit. Bij de briefingruimte hangt een 

poster met duidelijke uitleg van de scoreblaadjes.

Veel plezier met Laser Quest!     Your Ultimate Adventure

Laser Quest Eindhoven biedt meer dan alleen lasergames. Naast de verschillende 
arrangementen heeft Laser Quest van alles in huis om u uw avond op een ontspannen 

manier door te laten brengen. Laser Quest is tevens internet café. Computers
 met grote schermen voor internet en netwerk games, kosten € 6,00/uur. 

Naast deze computers beschikt Laser Quest tevens over een tafelvoetbal en 
 7 pooltafels. Huur Pooltafel is € 14,40/uur, berekend per minuut. 

Laser Quest biedt ook In- en Outdoor City Games aan en een Escape Room.
Nieuw is iCombat, een geavanceerd lasergame spel met replica geweren. Alléén 18+ 

En geniet tot laat aan onze ruime en gezellige bar...

Wilt u reserveren om eens te komen Laser Questen? Neem dan contact met ons op 
en vraag naar de verschillende mogelijkheden. Zie www.lqehv.nl. 

Ook ons personeel kan u hier alles over vertellen. Laser Quest is 7 dagen per week
 geopend, van 13:00 tot 01:00. 

Meer dan alleen Laser Quest...
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