KOEZIO LIVE ADVENTURE GAMES
Bereken uw route



Station op 1600 m : Schaerbeek



Autoparking



Busparking
2000 plaatsen


Maestro



3,7 Docks

KOEZIO, HET MULTI ACTIVITEITENPARK INDOOR
Een unieke locatie om de cohesie binnen een groep te vergroten !
Wil je samen een uniek moment beleven, de teamspirit aanwakkeren, je familie of vrienden samenbrengen ?
Zoek je een ruimte met avontuurlijke en ontspannende activiteiten voor jong en oud ?
Ontdek an onze activiteiten :
- Elite Agents missie : 4 districten om in team te doorlopen. Een intens avontuur voor zowel het lichaam als de geest. Met als laatste district
een hoogteparcours op 12 meter hoogte ! De garantie voor een sterke ervaring samen die zowel actie als emotie combineert in alle
veiligheid. Toegankelijk voor iedereen, ook wie niet sportief is! Het allerbelangrijkste: samenwerken als team.
Om uw veiligheid te garanderen, hier de toelatingsvoorwaarden :
1. Meerderjarige verantwoordelijke aanwezig in het park voor de -14 jarigen (niet noodzakelijk om deel te nemen aan activiteit)
2. Minimum 1m40 groot zijn
3. Geen hartproblemen hebben
4. Niet claustrofobisch zijn of hoogtevrees hebben
5. Verboden voor zwangere vrouwen
-VR MAZE : korte virtual reality-activiteit. 3 spellen om uit te kiezen. Dompel je onder in een andere wereld !
- Karaoke Club : een premium karaoke ruimte volledig gedecoreerd in thema en 100% geprivatiseerd voor waanzinnige momenten! Een
muzieklijst met 35.000 nummers in alle stijlen. VIP bar-service: drankjes, cocktails en tapas.
- Lucky Darts : een interactief dartspel waarbij uw prestaties worden gefilmd en live weergegeven op scherm. Hyper leuk, speels en
toegankelijk! U hoeft de regels niet te kennen of de score bij te houden. Onze technologie zorgt voor alles!
U heeft altijd de mogelijkheid iets te drinken of onze heerlijke pizza’s of tapas te proeven in onze bar-restaurant, voor, tijdens of na uw
activiteit.
Wacht niet meer en ga op avontuur in KOEZIO !

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Ma en di 12 - 19u • Woe 14 - 20u • Don en vrij 14 - 22u • Za 10 - 22u • Zon 11 - 18u
Gesloten op 25/12 en 1/01.
Prijs
kinderen, studenten (< 17 jaar) €25 aan de kassa of €20 online
volwassenen €34 aan de kassa of €29 online • Virtual Reality Maze: €15/15 min.
Lucky Darts: €15/spoor • Karaoké: €150/zaal
Rondleiding
De missie is elektronisch begeleid
Duur van het bezoek
2u

Informatie voor groepen

Prijs
vzw - Sportclubs: €20 • kinderen, studenten (< 17 jaar): €20 of €15 tijdens de Belgische schoolvakanties • Als u een bedrijf of
vereniging bent, contacteer onze staf via mail brussels@koezio.be of telefoon 02/319.54.53 voor een offerte.
Rondleiding
Elite Agents Missie (NL, EN, FR) • Teambuilding activiteit • Aperitief of maaltijd • Workshops en vergaderzalen • Virtual reality spel •
Karaoke • Lucky Darts.



120 Maximaal aantal personen



120 Maximaal aantal personen 10 € Ter plaatse
Verantwoordelijke
Natacha Van Daele
Telefoon
02/319.54.54
Email
info@koezio.be








T. 02/319.54.54
Aan Docks Bruxsel
Boulevard Lambermont 1 Lambermontlaan - 1000 Brussel
www.koezio.co
info@koezio.be
Facebook

Wagen: parking Docks Bruxsel
Trein: Schaarbeek station
Tram of bus: halte Docks Bruxsel
3,7 Docks
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