Mestreechter Brandslang
THE GAME
De leukste interactieve kroegentocht van Maastricht!

Ontdek spelenderwijs de leukste cafés van Maastricht;
scoor punten door puzzels op te lossen, klassieke
kroegspellen te spelen of grappige vragen te
beantwoorden. Verbaas je over Virtual Reality effecten
waardoor posters tot leven komen en zing mee met
Maastrichtse hits!
Laat je begeleiden door Sjeng en Maria. Zij vertellen elk
een verhaal op diverse locaties. Slechts één van hen
vertelt steeds de waarheid.
Bonuspunten als je kan raden wie!

Start

Scan de QR code op de voorkant. Je komt dan op de
pagina om het spel te kopen. Lees de informatie daar
zorgvuldig.
Je ontvangt een unieke code, je downloadt de app
Cluekeeper, voert je code in en je bent klaar om te
beginnen.
Je kunt betalen met de meest gangbare
betaalmogelijkheden zoals Ideal, Bancomat, Paypal
of Creditcard. 1 spel kost € 29,99 en is te spelen met
maximaal 8 personen.

- Zorg dat je een opgeladen telefoon hebt.
- Je kan in elk café beginnen en bepaalt je eigen route.
- Je hoeft niet alle café’s te bezoeken om van het spel te
genieten. Kies zelf hoeveel café’s je bezoekt.
- Je kan het spel op één dag spelen, maar ook verspreid over
meerdere dagen.
- Het spel is tot één jaar na aankoop geldig. Je hebt dus een jaar
de tijd om zoveel mogelijk café’s te bezoeken en alle vragen te
beantwoorden.
- In elk café wacht je een vraag of opdracht waarmee je punten
verdient. Je kan hints opvragen, maar pas op: die kosten
strafpunten!\Luister onderweg naar het volgende café naar de
verhalen van Sjeng en Maria voor bonuspunten.
- Je score wordt automatisch bijgehouden.

Koop meerdere
spellen en speel in
teams tegen elkaar!
Wie heeft aan het
einde van de dag de
hoogste score?

Als je alle cafés hebt bezocht,
ontvang je een attentie. Elk team
dingt bovendien vanzelf mee naar
een mooie prijs voor het team met
de hoogste score per jaar.

Voor meer informatie, kijk op de website: https://mestreechterbrandslang.nl/the-game
THE GAME is een initiatief van de stichting Mestreechter Brandslang en gerealiseerd door “TreaT events” Maastricht.

