PREDSTAVLJAMO VAM PRVO IN EDINO SOBO POBEGA V
POMURJU - DIANINA SKRIVNOST IN PRVI HOTELSKI ESCAPE
ROOM V SLOVENIJI!
KAJ JE ESCAPE ROOM ALI SOBA POBEGA?
Escape Room« ali pobeg iz sobe je vznemirljiva resničnostna igra za dva do pet igralcev. V 60-ih minutah
morate rešiti misijo – odkriti skrivne predmete in namige, dešifrirati šifre, razrešiti uganke, predvsem pa
logično razmišljati in sodelovati. Igra je primerna za vsakogar (otroci v spremstvu odraslih prisrčno
dobrodošli) – je pa tudi izvrstno DARILO za rojstni dan, kot tudi «TEAMBUILDINGE«. Namig za
zaljubljence: v naših sobah lahko skrijemo celo zaročni prstan!
Čakajo vas unikatne preizkušnje, ki jih ni moč videti nikjer drugje, slikovni namigi in zabavni high-tech
“gadgeti”. Preizkušnje smo zasnovali tako, da vsak pride na svoj račun, znanje tujih jezikov ni potrebno,
dramaturški lok pa vas bo držal v napetosti do zadnje sekunde. Tu pa so tudi naši najprijaznejši »gamemasterji«
ki s slikovnimi namigi lahko priskočijo na pomoč in poskrbijo, da se bo vaša urica pri nas spremenila v
nepozabno doživetje!

SKRIVNOSTNA ZGODBA
Za vsem tem stojita slavni profesor RUFUS AMADEUS, priznani zgodovinar, sodobni "INDIANA JONES"
in
DIANA
–
boginja
lova,
zaradi
katere
je
ta
hotel
dobil
tudi
ime.
Po uspešni akademski karieri v Ljubljani se je profesor odzval na klic na pomoč iz Murske Sobote. V Hotelu
Diana smo namreč med obnovo hotela odkrili zapečateno staro sobano, polno čudnih simbolov in predmetov.
Od trenutka ko so se odprla vrata so se med ljudmi začele dogajati zelo čudne reči.
Po pomoč smo poklicali profesorja RUFUSA AMADEUSA, da v strogi tajnosti zadevo razišče in poišče
rešitev. Lotil se je raziskovanja, a žal je neko noč v nenavadnih okoliščinah izginil tudi profesor.
Da ne bo splošne panike, zaupamo skrivnost samo vam: vsak, ki pride v stik z najdiščem, se spremeni.
Več vam žal ne moremo povedati. Več in vse doživite sami, če vstopite v Escape Room in poskušate v eni uri
razvozlati skrivnost.
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DARILNI BON
Podarite najbolj vroče darilo sezone, ki navduši vsakogar: darilni bon z unikatno kodo, s katero si obdarjenec
sam izbere termin in sobo preko naše spletne strani, na dogodivščino pa povabi prijatelje! Bon velja v vseh
sobah Enigmariuma v Murski Soboti, Ljubljani in Mariboru.
DARILO ZA SPRIČEVALO, PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI, WORKSHOP PODJETIJ ALI KAR
TAKO: OBISK ESCAPE ROOMA!
Kaj podariti, da boste vašega šolarja zares razveselili, hkrati pa zadovoljili svoj kriterij glede kakovosti in
sporočilne vrednosti samega darila? No, letos z odgovorom ne bi smelo biti prevelikih težav, saj lahko podarite
darilni bon za obisk Escape rooma Enigmarium ®. Pa poglejmo zakaj gre za novo in zabavno igro, ki
spodbuja uporabo možgančkov. Obisk escape rooma je danes nadvse »IN«, zato je darilni bon trendovsko
darilo, ki se ga bo zagotovo razveselil vsak najstnik!

TEAM BUILDING ZA PODJETJA, DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE
Obljubljamo nepozabno zabavo, v kateri bodo udeleženci razvijali spretnosti in nova znanja ter izboljševali
prilagodljivost. Predvsem pa bodo krepili komunikacijo ob novih nepoznanih situacijah, timsko razvijali
strategije ter s skupnim sodelovanjem osvajali cilje, se ob tem še bolj povezovali ter odlično in zdravo zabavali!
Po zboru vseh udeležencev se z žrebom ekipe razdelijo v skupine in igra se lahko prične. Če je udeležencev
več (do 50) lahko polovico ekip zabavamo z animacijo ali vodenim ogledom po Murski Soboti (doplačilo).

In še ena novost: igro pobega lahko nadgradimo z uganko – sestavljanko, opremljeno z logotipom vašega
podjetja!
Unikatno in neponovljivo doživetje naših sob odlikuje skrbno zasnovan scenarij igre, ki v pravljičnem
ambientu, v skrbno načrtovanem dramaturškem loku lepo teče vse od sprejema igralcev, do rešene misije in
analize igre po njej. Vse zanke, uganke in dramaturgijo sob so izvirno zasnovne, razvili pa smo tudi lasten
računalniški program pomoči s slikovnimi namigi. Raznolike preizkušnje različnih znanj in spretnosti smo

zasnovali tako, da vsak član ekipe pride na svoj račun. Igra poteka na simbolnem nivoju, zato znanje
tujih jezikov ni potrebno. Naši najprijaznejši »gamemasterji«, skrbijo za stopnjevanje razpoloženja
tekmovalcev od sprejema, vodenja skozi igro z namigi, do rebriefinga in analize na koncu. Dragocen
element presenečenja so tudi high-tech „gadgeti“ naše lastne razvojne ekipe, vse skupaj pa zaokrožuje
celovita uporabniška izkušnja od A do Ž.
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S programom usposabljanja - TEAM BUILDING ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® MURSKA
SOBOTA bodo udeleženci razvijali/analizirali:






vodstvene sposobnosti,
spretnosti in komunikacijske veščine,
prilagodljivost v novih situacijah,
spopadanje s časovnim pritiskom
timsko planiranje in razvoj strategije
…ob tem pa se bodo tudi odlično zabavali.

Udeleženci bodo izboljševali povezovanje, sodelovanje, komuniciranje, motiviranje, strateško
razmišljanje, razporejanje vlog, izogibanje konfliktom, krizno komuniciranje, hitro odločanje,
prevzemanje odgovornosti in zaupanje.
DODATNE STORITVE – GOSTINSKA PONUDBA
 POSEBNA PONUDBA - COFFEE BREAK - TEAMBUILDINGI, SREČANJA, SEMINARJI,
PREDAVANJA, KONFERENCE (mini pogostitve med odmori)

OSNOVNI COFFE BREAK
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Cena: 3,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »DIANA«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: čajno pecivo
Cena: 4,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »SOBOTA«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: marmeladni in orehovi rogljički (sladki kiflini iz kvašenega testa),
slano pecivo iz listnatega testa
Cena: 5,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »PREKMURJE«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: mini buhteljni z marmelado, mini slaniki (slani kiflini iz kvašenega testa),
narezano sadje
Cena: 6,50 EUR/po osebi

ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® MURSKA SOBOTA | HOTEL DIANA | SLOVENSKA ULICA 52 | SI-9000 MURSKA SOBOTA
T: 040 43 90 74 | http://murskasobota.escape-room.si | enigmarium.ms@escape-room.si

COFFE BREAK »GORIČKO«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: obloženi kruhki – različni kanapeji s suhomesnatimi dobrotami iz Goričkega – 3 kom na osebo,
mini ocvirkove pogačice, čajno pecivo
Cena: 7,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »POMURJE«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: obloženi kruhki – različni kanapeji s suhomesnatimi dobrotami iz Pomurja – 4 kom na osebo, mini
posolanke + ostali domači sladki mignjoni različnih barv in okusov
Cena: 8,50 EUR/po osebi
COFFE BREAK »ZGODBE ŽITNIH POLJ«
Pijače: kava, mleko, čaj, voda in sokovi v vrčkih
Prigrizki: različni finger-food prigrizki s prekmurskih pridihom (ajdova kaša, bučno olje, terine ali
strjenke…), makova potica, kozarec hišne penine
Cena: 9,50 EUR/po osebi

 ŠIROKA PONUDBA ESCAPE MENIJEV V RESTAVRACIJI SKLEJCA:
ESCAPE MENU I.
PIZZA po izbiri
(izbirate lahko med 12. pizzami iz našega letaka)
PIJAČA po izbiri
(malo pivo 0,33 l ali velik špricer 0,3 l ali brezalkoholna pijača 0,5 l)
SLADKI TRIS
(3 sladki mignjoni različnih okusov)
ESCAPE MENU II.
PLESKAVICA V LEPINJI
(z dodatki: solata, majoneza, kečap, čebula, paradižnik)
PIJAČA po izbiri
(malo pivo 0,33 l ali velik špricer 0,3 l ali brezalkoholna pijača 0,5 l: Voda, Oaza, Pepsi, Ora)
SLADKI TRIS
(3 sladki mignjoni različnih okusov)
ESCAPE MENU III.
SOLATNI KROŽNIK po izbiri
(izbirate lahko med 12. solatnimi krožniki iz našega letaka)
PIJAČA po izbiri
(malo pivo 0,33 l ali velik špricer 0,3 l ali brezalkoholna pijača 0,5 l: Voda, Oaza, Pepsi, Ora)
SLADKI TRIS
(3 sladki mignjoni različnih okusov)
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ESCAPE MENU IV.
TESTENINE po izbiri
(izbirate lahko med 12. testeninskimi krožniki iz našega letaka)
PIJAČA po izbiri
(malo pivo 0,33 l ali velik špricer 0,3 l ali brezalkoholna pijača 0,5 l: Voda, Oaza, Pepsi, Ora)
SLADKI TRIS
(3 sladki mignjoni različnih okusov)
CENA posameznega MENIJA je 9,50 EUR.
Za naročilo menijev niso potrebne predhodne rezervacije.

 ŠIROKA PONUDBA ROJSTNO-DNEVNIH ESCAPE MENIJEV ZA OTROKE:
1. Piščančji trakci v ovoju – nagci (ocvrti piščančji fileji)
Krompirjevi hrustavčki (rebrasti pommes frites)
2. Picete (mini pizze) mesne in brezmesne
Dolar čips
Tirolska omaka (majoneza + ketchup)
3. Mini hamburger
Popečen krompirček (mini rösti krompir)
4. Pečena piščančja sesekljanka v burgerju
Žlebasti krompir
5. Ribje palčke
Pommes frites
6. Mini hot-dogi
Dolar čips
7. Mini hrenovke (kuhane ali pečene)
Ocvrti krompir
8. Pizze iz naše ponudbe – po cenah na ceniku.
Porcije so otroške.
Cena za posamezni Meni znaša 5,00 EUR/po osebi.
Slavljenec je gratis, če ima skupina najmanj 10 oseb.
Za naročilo Menijev so potrebne predhodne rezervacije.
V Slaščičarni Diana izdelujemo torte različnih oblik, velikosti, okusov in dekoracij.
V primeru, da Vaš otrok pri nas praznuje rojstni dan in pri nas naročite torto Vam na redne cene tort priznamo
20 % popusta.
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SKRIVNOSTNA ESCAPE ROOM NAPITKA V SLAŠČIČARNI DIANA
 »KJE JE RUFUS?« in DIANINA SKRIVNOST

CENA VSTOPNICE ESCAPE ROOM ENIGMARIUM MURSKA SOBOTA:
Enotna cena enega termina je 60 EUR za ekipo (najmanj 2 in največ 5 udeležencev). Doplačilo za 6.
udeleženca je 15,00 EUR.
V kolikor ste društvo, podjetje, javna ustanova ali organizacija in želite naročiti rezervacijo terminov skupin
za TEAMBUILDING, nam pošljite povpraševanje in izdelamo vam celovito ponudbo.
To je naša osnovna ponudba. Za vsak konkreten posel se lahko tudi posebej dogovarjamo in smo se pripravljeni
prilagoditi vašim željam, potrebam in zmožnostim. Za vse dodatne informacije in želje smo vam vedno na
razpolago.

KONTAKTNI PODATKI IN REZERVACIJE:
Telefonska stevilka: 040 439 074
Email: enigmarium.ms@escape-room.si
Online booking rezervacija:
http://murskasobota.escape-room.si/

Iris Faflek Lukač
Managing director
Escape Room Enigmarium Murska Sobota
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