THE WORLD
Altijd al meer van de wereld willen zien? Niets houd je meer tegen om eindelijk het avontuur
aan te gaan. 18.220 kilometer… Dat is de afstand die jij zult afleggen in deze wereldse
kamer. Verschillende continenten, verschillende culturen, verschillende belevenissen. In The
World waan je je in meer dan één andere wereld. Begin dus maar vast met inpakken en ga
mee met reismaatschappij Escape Uden.
In deze kamer staat goede communicatie centraal. Je hebt elkaar echt nodig om te
ontsnappen.
Ook behendigheid, alertheid en het kunnen leggen van verbanden spelen een rol.
Deze kamer is uitdagend en geschikt voor groepen met verschillende niveaus van Escape
ervaring.
Voor groepen zonder Escape ervaring raden wij een minimale teamgrootte van 4 personen
aan.

THE FARM
In deze oer-Hollandse kamer vindt de boer zijn vrouw en jij bent uitgenodigd! Samen nemen
zij hun intrek in een mooie, maar vooral erg interessante en ongewone boerderijwoning. Op
en top boerderijsfeer, maar niets is hier wat het lijkt. Geen tijd voor koetjes en kalfjes, haal
het beste paard van stal en ga de uitdaging aan!
In deze kamer verhoog je je kansen door optimaal gebruik te maken van je verschillende
zintuigen. Gelukkig hoeft je neus in deze boerderij niet mee te doen, maar zien, horen en
voelen… het komt allemaal aan bod. Vanwege het hoge doe-gehalte in deze kamer is dit
niet alleen een hele leuke kamer voor volwassenen, maar kunnen wij deze met enkele
aanpassingen ook zeer geschikt maken voor kinderen. Voldoende uitdaging, maar ook een
geschikte kamer voor de nog wat minder ervaren speler.

CANDY STORE
Zoetekauwen en snoepkonten opgelet: deze kamer is niet alleen heel leuk, maar ook erg
lekker! Het mag dan wel een waar luilekkerland lijken, maar dat woordje ‘lui’ kun je het best
meteen vergeten. Er is geen tijd om te gaan zitten watertanden. In deze winkel is er werk
aan de winkel. Verkooptechnieken zijn hier niet nodig. Je wordt vanzelf naar binnen gelokt.
De vraag is echter: hoe kom je er weer uit…?
In deze kamer is samenwerken nog meer vereist dan anders. Er is veel te zien en te
onthouden. Communiceer en combineer wat je tegenkomt in de kamer. Je hebt elkaar dus
echt nodig om te ontsnappen. Het aantal doe- en denkpuzzels is nagenoeg gelijk. Voor ieder
wat wils dus. De kamer bevat genoeg uitdaging, maar is vanwege de wat meer stapsgewijze
opbouw van de spellen en puzzels ook geschikt voor een team met 2 personen of
jongere/minder ervaren spelers.

HAPPY HOLIDAYS
Vakantie is die tijd van het jaar dat je eventjes helemaal niets moet. Heerlijk ontspannen. Als
je eenmaal gearriveerd bent… Bij deze chaotische familie gaat het nooit zoals gepland. Zij
krijgen te maken met de nodige hindernissen en obstakels: van het vinden van een
geschikte datum en bestemming tot het op tijd inchecken en boarden. Het is keer op keer
een race tegen de klok. Help jij deze familie hun vakantie te redden?
In deze kamer maak je een goede kans wanneer je goed bent in coördineren en het
behouden van overzicht. Splits je team op en werk tegelijkertijd aan meerdere puzzels om
samen tot de oplossing te komen. Een kamer vol logica, met leuke hersenkrakers en
doordenkers. Deze kamer is zeer uitdagend en blijft verrassen.
DE BANK
Al jaren droom je van een leven vol rijkdom en na maandenlange voorbereiding weet je
precies wat je te doen staat. Jij hebt het geheim van de Bank ontrafeld en weet waar de
meest kostbare diamant ter wereld ligt opgeborgen. Je hebt maar één doel voor ogen: je
moet en zal deze diamant in je bezit krijgen. Escape Uden heeft inmiddels de controle over
de camera’s in handen weten te krijgen en is bereid je zo nu en dan een handje te helpen.
Je hebt er vertrouwen in dat het jou gaat lukken om door de zware beveiliging heen te
dringen. Maar wees gewaarschuwd! Ieder uur doen de bewakers hun ronde. De buit moet
dus op tijd buiten zijn, want anders…
In deze kamer is het van belang dat je alert blijft en je niet laat misleiden. Met goed
speurwerk zou dit zomaar een geslaagde ontsnapping kunnen worden! Deze kamer bevat,
naast enkele hersenkrakers, veel puzzels met een hoog doe-gehalte en zoekwerk. Dat
maakt deze kamer geschikt voor zowel de ervaren speler als ook voor kinderen.
RAINBOW ROOM
Let op: dit was voorheen The Da Vinci Code. De puzzels zijn in een nieuw jasje gestoken,
maar blijven inhoudelijk grotendeels gelijk. Da Vinci Code al gespeeld? Kies dan dus voor
één van onze zes andere kamers!
In deze kamer vind je geen pot goud, maar een ontsnapping aan het einde van de
regenboog.
Puzzel je weg naar buiten door het kleurenspectrum en probeer vooral niet te zwart-wit te
denken.
De vrolijke en kleurrijke Rainbow Room zit vol verrassingen en onverwachte wendingen.
In deze kamer staan samenwerking en communicatie centraal. Je hebt elkaar echt nodig en
als je daarbij ook nog een beetje behendig bent, komt dat goed van pas. Met oog voor detail
en een geheugen dat je niet in de steek laat, heb je tevens een streepje voor. Vanwege het
hoge doe-gehalte in deze kamer is dit niet alleen een hele leuke kamer voor volwassenen,
maar kunnen wij deze met enkele aanpassingen ook zeer geschikt maken voor kinderen.
Uitdaging genoeg, maar ook een leuke kamer voor de nog wat minder ervaren speler.

ALCATRAZ
Wanneer je overweegt de Alcatraz te betreden, vergeet dan niet dat dit de meest zwaar
beveiligde gevangenis van de jaren ’90 was. Na het schandaal waarbij Frank Morris en de
broers Anglin op sluwe en wonderbaarlijke wijze toch wisten te ontsnappen, heeft Escape
Uden Alcatraz overgenomen en de beveiliging aangesterkt. Ditmaal op een zeer
onverwachte, waardoor zeer succesvolle manier. Een variatie aan technieken en puzzels
probeert jou en je teamgenoten binnen de tralies te houden.
In deze kamer is het van belang dat je de talenten van eenieder van je partners in crime
weet in te schatten en te benutten. Heb je een ruime blik en weet je de controle te houden
over je zenuwen? Dan maak je een goede kans om te ontsnappen. Een goede taakverdeling
is het middel tegen tijdnood. Dit is een echte puzzelkamer, waarbij samenwerking centraal
staat. Vanwege deze uitdaging is de kamer pas te boeken vanaf 4 personen.

