
 

 

Arrangementen Escape Centrum Limburg 
 
(B)arcade & Virtual Reality 

Schiet op je vijanden tijdens Superhot of Space Pirate, dans op Beat Saber, gil in een 
achtbaan, test je hoogtevrees in The Plank Experience en lach je rot om je vrienden tijdens 
een hilarische Virtual Reality Experience. Perfect te combineren met onze (B)arcade waarin 
je onder het genot van een drankje kan spelen op diverse toffe flipper- en arcadekasten en 
racen als Max Verstappen op onze racestoelen. 
Prijs pp bij 8 personen: € 22,99 pp. 
Inclusief: 

• 60 minuten Virtual Reality Experience in een Double Cube; 
• 60 minuten (B)arcade;  
• Drankje. 

Dit arrangement is in aantallen en tijdsduur aan te passen. Informeer naar de 
mogelijkheden!  
 

(B)arcade & Axe Throwing  
Laat het oermens in je los en werp je bijl op het doel met alle kracht die je in je hebt! Laat je 
beste technieken zien om zo de meeste punten te scoren. Combineer Axe Throwing met 
onze (B)arcade en flipper er op los op onze flipperkasten, race op het Formule 1 circuit in 
een racestoel en ga los op onze retro arcadekasten. 
Prijs pp bij 6 personen: € 24,99 pp. 
Inclusief: 

• 75 minuten Axe Throwing op 1 baan;  
• 60 minuten (B)arcade;  
• Drankje. 

Dit arrangement is in aantallen en tijdsduur aan te passen. Informeer naar de 
mogelijkheden! Voor za/zo geldt voor Axe Throwing een meerprijs.  
 

(B)arcade & Escape Room  
Combineer een van onze spannende en uitdagende Escape Rooms met onze (B)arcade. 
Begin met zenuwslopend uurtje in een Escape Room, lukt het jullie binnen 1 uur te 
ontsnappen? Aansluitend geniet je van de mooiste flipperkasten, retro arcadekasten en het 
Formule 1 circuit op een racestoel.  
Prijs pp bij 6 personen: € 28,99 pp. 
Inclusief: 

• 60 minuten Escape Room;  
• 60 minuten (B)arcade;  
• Drankje. 

Dit arrangement is in aantallen en tijdsduur aan te passen. Informeer naar de 
mogelijkheden! Voor de Escape Room geldt een maximum van 6 personen.  
 

 

 

 
 



 

 

Axe Throwing & Virtual Reality  
Darten, maar dan in het groot bij Axe Throwing Sittard. Laat het oermens in je 
los en ga de strijd met elkaar aan om de meeste punten. Bij de Virtual Reality 
Experience kun je heerlijk om elkaar lachen. Vlieg als een superheld door de stad, loop met 
knikkende knieën over een plank op grote hoogte, schieten, vechten en nog veel meer!  
Prijs pp bij 6 personen: € 33,99 pp. 
Inclusief: 

• 75 minuten Axe Throwing op 1 baan;  
• 60 minuten Virtual Experience in een Double Cube;  
• Drankje. 

Dit arrangement is in aantallen en tijdsduur aan te passen. Informeer naar de 
mogelijkheden! Voor za/zo geldt voor Axe Throwing een meerprijs.  
 

Axe Throwing & Escape Room 

Combineer een van onze Escape Rooms met Axe Throwing! Spoor een mysterieuze criminele 
bende op of vernietig het prototype van een E.V.I.L. computer in The Haunted Office. Laat 
hierna het oermens in je los en werp de bijlen op het doel, lukt het jou om de meeste 
punten te scoren? 

Prijs pp bij 6 personen: € 34,99 pp. 
Inclusief: 

• 60 minuten Escape Room; 
• 75 minuten Axe Throwing op 1 baan;  
• Drankje. 

Dit arrangement is in aantallen en tijdsduur aan te passen. Informeer naar de 
mogelijkheden! Voor de Escape Room geldt een maximum van 6 personen. Voor za/zo geldt 
voor Axe Throwing een meerprijs.  
 

Virtual Reality & Escape Room 

Combineer een Escape Room met Virtual Reality! Los puzzels en raadsels op onder druk van 
de kwaadaardige pastoor Jean in Helstraat 666 of ontdek de geheimen van een criminele 
bende in Face down. Lukt het jullie binnen 60 minuten te ontsnappen?  
Na dit enerverende uurtje in de Escape Room stap je in een virtuele wereld en kun je heerlijk 
om elkaar lachen! Dans op de beat van Beatsaber, vecht met dronken mannen in de kroeg in 
Drunken Bar Fight, loop over de plank vanuit een lift op de 80e verdieping van een 
flatgebouw… Dit en nog veel meer toffe games.  
Prijs pp bij 6 personen: € 36,99 pp. 
Inclusief: 

• 60 minuten Escape Room; 
• 60 minuten Virtual Experience in een Double Cube;  
• Drankje. 

Dit arrangement is in aantallen en tijdsduur aan te passen. Informeer naar de 
mogelijkheden! Voor de Escape Room geldt een maximum van 6 personen.  
 
 
 
 
 



 

 

Escape Room & Foroxity Arrangement  
Voor een compleet avondje uit boek je ons Escape Room & Foroxity 
Arrangement. 
Voor € 29,99 p.p. 
Inclusief: 
   • Een Escape Room naar keuze voor vier personen *; 
   • Tickets voor een film naar keuze bij Foroxity Sittard en/of Roermond. (Je krijgt van ons                                                                         
vrijkaartjes voor Foroxity, de gewenste film kun je helaas niet bij ons reserveren) 
Andere persoonsaantallen zijn mogelijk in overleg met Escape Centrum Limburg. 
 

Virtual Reality & Foroxity Arrangement 
Voor een compleet middagje of avondje uit boek je ons Virtual Reality & Foroxity 
Arrangement. 
Voor € 21,99 p.p. 
Inclusief:  
    • Een VR-Experience van 60 minuten voor vier personen*; 
    • Keuze uit verschillende Virtual Reality games; 
    • Tickets voor een film naar keuze bij Foroxity Sittard en/of Roermond.(Je krijgt van ons 
vrijkaartjes voor Foroxity, de gewenste film kun je helaas niet bij ons reserveren)  
Andere persoonsaantallen zijn mogelijk in overleg met Escape Centrum Limburg. 
 
Feest arrangement in samenwerking met Dance Studio on Fire 
Leuk voor uitjes met vriendinnen of een vrijgezellenfeest! 
€ 29,99 pp bij minimaal 6 personen per boeking en per Escape Room. 
Inclusief:  
     • 60 minuten Escape Room naar keuze 
     • 90 minuten dansworkshop in een dansstijl naar keuze 
     • incl. 2 drankjes 
Enkel mogelijk op zaterdag en zondag. 
 
Reserveer je arrangement nu telefonisch bij Escape Centrum Limburg (+316-1353 711 2) of 
per mail (info@escapecentrumlimburg.nl). 
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