מחירון קבוצות לפעילות רונדו GOלימי תוכן וגיבוש 5252
הפעילות

תקציר מפרט הפעילות

שם קוד :האיש שלנו בדמשק
מתי בפעם האחרונה שיחקתם אותה ?225

משחק מרחב בריחה בו אתם נכנסים בחשאי אל עלילת
סיפורו של המרגל אלי כהן ובדרך חושפים פרקים עלומים
מסיפור הריגול של אלי כהן ,יש לכם  990+ 09דקות כדי
לשבור ת‘קוד בסיוע שלל אמצעים טכנולוגיים ובהם פענוח
אותות מורס ,גילוי מסרים מוצפנים ועוד...

אפשרויות

מחיר
(כולל מע“מ)

במבנה מפקדת הכוחות
הסוריים בפאתי קונטירה,
ממש במקום האותנטי בו
ביקר אלי כהן בזמן פעילותו

₪ 52
למשתתף

פעילות שמגיעה לכל
סביבת פעילות רצויה בכל
רחבי הארץ( .חוץ ופנים)

₪ 052
למשתתף

מינימום
לפעילות

₪ 0222

₪ 0222

משך פעילות כשעתיים

Time2Escape
משחק מרחב בריחה נייד המבוסס על אלמנטים הקיימים
בסביבת הפעילות ,בצרוף מגוון טכנולוגיות ויזואליות
המציגות את משימות המשחק .המשתתפים צריכים לפלס
את דרכם בשבילי עלילת הסיפור ,כדי להצליח לפצח את
המשימות ו“לברוח“ מזירת המשחק תוך  09דקות.
משך פעילות כשעתיים

אקשן! משתפים
היו אתם ליוצרים שעל במת משחק הפולקלור ,בו אתם
מתעדים את עצמכם ,יוצרים עלילת סיפור ומבצעים את
משימות המשחק הנשלטות און-לין ע"י הַ ְּדמּות
תֹורית .המשחק מתקיים במיקומים קבועים:
יס ִ
הָ ִמ ְּ
ירושלים  -נחלאות ושוק מחנה יהודה /העיר העתיקה
תל אביב  -נוה צדק /יפו העתיקה
צפון  -עכו ,זכרון יעקב ,ראש פינה ,צפת
משך פעילות העצמאית כשעה וחצי ,הפעילות המודרכת כשעתיים וחצי

ניתן לבחור מבין מגוון
עלילות סיפור קיימות בכל
סביבת פעילות רצויה בכל
רחבי הארץ( .חוץ ופנים)

₪ 52
למשתתף

₪ 3222

ניתן ”לתפור“ עלילה
מותאמת לרצונות שלכם
בכל מקום רצוי בכל רחבי
הארץ( .חוץ ופנים)

₪ 032
למשתתף

₪ 2222

פעילות עצמאית
המתבססת על תפעול
המשחק עם סמארטפונים
של המשתתפים ותחנות
פעילות עצמאיות.

₪ 0522
לפעילות

פעילות מודרכת המתבססת
על תפעול המשחק עם
מכשירי טאבלט שאנחנו
מספקים לפעילות ובליווי
תחנות מודרכות.

₪ 25
למשתתף

הפעילות
מתאימה
לקבוצות
של עד
 52איש

החל מ
₪ 5222
(מחיר מינימום
ייקבע בהתאם
למקום הפעילות
הרצוי)

כוכב לערב אחד -טיולילה לאור עששיות
חוויה קסומה וייחודית ,המשלבת הנאה לכל החושים.
מצוידים בעששיות ובאור הירח (אם יש) ,נצא לסיור מרתק
לחוות מעט מחיי הלילה של הטבע ,בסבך שבילים ליליים כולל
צ‘יזבאט לילי ,תה צמחים ותצפית אל הכוכבים.

הסיור מתקיים בלוע הר
הגעש בנטל ובהתאמה
למקומות נוספים ברמת
הגולן ,סובב כנרת וגליל
עליון

משך הסיור שעה וחצי

₪ 02
למשתתף

החל מ
₪ 0222
(מחיר מינימום
ייקבע בהתאם
למקום הפעילות
הרצוי)

בתוספת תשלום :קומזיץ ,הפרחת בלוני הליום מאירים.

המחירים כוללים מע“מ ומתאימים רק לתנאי תשלום של צק/העברה בנקאית ליום הפעילות

תוספות :פגישת התאמה והכנה בשטח –  .₪ 0999תאמת חומרי החברה המשתתפת לתוך תכני הפעילות – .₪ 0999
לחצו להורדת כל מפרטי הפעילות בword-

