Laser Quest Eindhoven Arrangementen
Italiaans Specialiteiten Restaurant

Indonesisch Specialiteiten Restaurant

Dit zonovergoten Italiaans restaurant staat borg
voor gezelligheid en kwaliteit. Naast pizza's en
pasta's, ook heerlijke vlees- en visgerechten.
Keuze uit vele klassieke Italiaanse gerechten.

In het stadshart van Eindhoven bevindt zich het
sfeervolle restaurant Indonesia. Dit drukbezochte
restaurant serveert de heerlijkste rijsttafels en
Indonesische specialiteiten.

vanaf 4p € 30,50 pp
2 games bij Laser Quest
&
hoofdgerecht uit pizza/pasta menu
vanaf 4p € 44,50 pp
2 games bij Laser Quest
&
voor/hoofd/nagerecht uit pizza/pasta menu
vanaf 4p € 50,50 pp
2 games bij Laser Quest
&
voor/hoofd/nagerecht uit vis/vlees menu
www.restaurantlafontana.nl
Tot 70 personen, Stratumseind 50, Eindhoven

vanaf 20p € 39,00 pp
2 games bij Laser Quest
&
voorgerecht &
16-delig Indonesisch buffet
vanaf 20p € 50,50 pp
2 games bij Laser Quest
&
2 ½ uur All-In 16-delig Ind. Buffet
incl. drank bestaande uit bier, fris en wijn
www.indonesiaeindhoven.nl
Tot 44 pers., Jan van Lieshoutstraat 22, Eindhoven

Asian Food, Sushi & Grill
Lekkere, Chinese gerechten en verse sushi
in veel verschillende smaken. Seasons biedt
u de mogelijkheid te genieten van een
uitgebreide menukaart met overheerlijke
gerechten uit de Chinese keuken.
Iedereen kan onbeperkt nemen wat men lekker
vindt in rondes van 3 gerechten per persoon.

4p Ma/Do € 47,50 pp
vanaf 4p Vr/Zon € 49,50 pp
2 games bij Laser Quest
&
Onbeperkt eten, rondes van 3
gerechten uit een uitgebreid
menu (excl. drank)
www.seasons040.nl
Tot 250 personen, catharinaplein 37, Eindhoven

iCombat
Pool

iCombat is de toekomst van live-action
scenario-gaming en wordt beschouwd als het
meest realistische Laser Game systeem ter wereld.
iCombat is origineel ontwikkeld voor het
zo echt mogelijk trainen van politie en
militairen in de USA. Laser Quest Eindhoven
is trots om als eerste bedrijf in Nederland
dit systeem aan te kunnen bieden.
Meespelen is aan strenge regels gebonden
vanwege de Wet Wapens en Munitie:
Alléén toegestaan voor 18 jaar en ouder,
presentatielijst en legitimatie is verplicht.

Bij Laser Quest staan 7 stuks, 9-voet Brunswick
pooltafels. Er is zitplaats voor ca. 25 personen.

vanaf € 24,00 pp
Min. 8 personen, Max. 12 personen.
60 min. iCombat
Niet te boeken op woensdagmiddag,
vrijdag, zaterdag en zondagmiddag.
Andere tijden alleen in overleg.

Pooltafel € 14,40 p/u
afgerekend per min.
Laser Quest
Tot 50 personen, Oude Stadsgracht 15, Eindhoven

Laser Party
Voor de jeugd tussen 13 en 18 jaar (middelbare
school) heeft Laser Quest een aantal interessante
aanbiedingen, eventueel te combineren met
eten en drinken: 2 Lasergames en een drankje
voor een scherpe prijs. Meer informatie of
reserveringen, www.lqehv.nl of bel Laser Quest.

€ 17,00 pp
2 games bij Laser Quest
incl. drankje in de pauze
+ € 6,00 pp
Frietjes, drankje en snack bij „De Hoek“
vanaf 6p Frietjes en snack bij Laser Quest
extra games voor dit arrangement:
+ € 7,50 pp
Tot 100 personen, begeleiders altijd vol tarief.
Non-alcohol tenzij ID

www.lqehv.nl en www.icombat.com
Min. 6p., Max. 12p. Oude Stadsgracht 15, Eindhoven

Escape Room - Jules Verne’s
Reis om de wereld in 80 dagen
Jules Verne was een visionair. Hij voorspelde zaken
die we nu als normaal beschouwen. Met jouw leiderschap,
vernuft en inzicht kun jij de reis om de wereld ongetwijfeld
sneller maken dan Philaes Fogg en zijn trouwe metgezel
Passepartout meer dan 100 jaar geleden deden.
Koppel je kennis en inzicht aan de
koelbloedigheid die een wereldreiziger nodig heeft.
Wij adviseren een max. van 6 personen,
meer mag ook, bv familie en kinderen.
Voor reserveringen ook met grotere groepen of een combinatie
met Laser Quest, iCombat, Pool en Restaurants:
Laser Quest Eindhoven 040-2443131 of www.lqehv.nl

2 pers. € 30,- pp 3 pers. € 25,- pp
4 pers. € 20,- pp 5 pers. € 18,- pp
Vanaf 6p € 95,- totaal groep
also in English
auch im Deutsch
Voor grotere groepen adviseren we een
combinatie met Pool of Laser Quest
Zie www.lqehv.nl onder „escape room“ voor
alle info en reserveringsmogelijkheden

Kinderfeestjes
Voor kinderen t/m 12 jaar (lagere school) heeft
Laser Quest 3 speciale arrangementen
Zie ook www.lqehv.nl

Kinderfeestje standaard € 15,00 pp
2 LQ games, ranja in de pauze
Kinderfeestje extra € 16,00 pp
2 LQ games, frisje naar keuze in de pauze
Kinderfeestje extra € 17,00 pp
2 LQ games, incl. frisje, chips in de pauze,
ijsje bij vertrek
+ € 6,00 pp
Frietjes, drankje en snack bij „De Hoek“
vanaf 6p Frietjes en snack bij Laser Quest
extra games voor dit arrangement:
+ € 7,50 pp
www.lqehv.nl
Tot 100 personen, begeleiders altijd vol tarief

Parkeren: P-Stadhuisplein (150m, open 07.00-23.00, uitrijden 24 uur) P-Heuvelgalerie (400m, altijd open)
Laser Quest Eindhoven, Oude Stadsgracht 15, 5611 DD Eindhoven, tel/fax 040-2443131 www.lqehv.nl email: info@lqehv.nl

