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M I N D M A Z E  T E A M B U I L D I N G  N A  M Í R U

Rádi vyhovíme jakémukoli
vašemu speciálnímu přání.

V současné době provozujeme čtyři herní místnosti na dvou lokacích. Hry
jsou optimalizované pro 2-6 hráčů, což znamená, že může hrát až  30 osob najednou.
Pokud chystáte větší akci, je potřeba si rezervovat vícero herních bloků.

Hra trvá 60 minut plus několik minut instruktáže před hrou samotnou.
Mezi jednotlivými hrami je cca 30 minut pauza, během které se místnost uklízí pro další
skupinu. 

Máme otevřeno denně mezi 10:00 a 21:00. 
Konkrétní časový rozpis her naleznete na našem webu. Neváhejte nás kontaktovat.

ÚNIKOVÉ HRY
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ZRCADLA 
MAGIE 



Temných tajemství a záhad...

Zrcadla magie, naše nejnovější  úniková hra, jsou plná temných

tajemství a záhad. Nyní nastala vaše chvíle vstoupit do doupěte

Ligy stínů  a osvobodit kouzla!

Vaš ím úkolem je proniknout do tajné skrýše Ligy stínů  a získat

legendární magický předmět zvaný Arcanum. Ovšem rituál

uvolnění magie je možné provést pouze během jedné hodiny a to

jednou za 250 let,  konkrétně  ve chvíli ,  kdy nastane správná

konstelace hvězd. A ta se právě  blíž í!  Pospěšte!

NovinkaZRCADLA 
MAGIE 

Mysteriózní High-tech2-6 hráčů





Žádné zámky High-tech 

Čeká vás dobrobrodružství . . .

Vítejte ve světě  dobrodružství, vynálezů  a magie.

Přidejte se k odvážné posádce ponorky Nautilus na jejich cestě  do

dalekých, nebezpečných a neprobádaných končin!

Nautilus je úniková hra inspirovaná dílem Julese Verna, která

kombinuje různé herní styly.  Čeká na vás unikátní dobrodružný

mix vědy, bádání,  magie a parních strojů .  Ponořte se do světa,  kde

nemožné se stává možným, a př ipravte se na velkou porci zábavy.

Navíc budete ř ídit ponorku!

2-6 hráčů





Vydejte se na palubě vesmírné lodi Galactic Pioneer 
do hvězdného systému Elpida a kolonizujte novou planetu.

Čeká na vás více jak 50 speciálně navržených rekvizit, zvukové
a světelné efekty reagující na váš postup hrou, na 400 senzorů,
tlačítek a obrazovek a prostředí plně řízené počítačem.

ZACHRANTE LIDSTVO

UNIKÁTNÍ ZÁZITEK

2-6 hráčů Žádné zámky High-tech 

NOVINKA!





Legenda praví, že...

Hrajte souboj týmů 

V 16. století žil v Praze známý alchymista, kterému se podařilo
vytvořit kámen mudrců. Jeho výtvor byl ale natolik mocný a
nebezpečný, že ho raději ukryl ve své komnatě. A pouze ten,
kdo překoná všechny překážky a nástrahy, je hoden jeho moci.

2-5 hráčů ZáhádySouboj týmů

V našich prostorách máme dvě identické Alchymistovy komnaty -
stejné místnosti a hádanky, ale vítěz může být jen jeden.
Souboj dvou týmů na čas dělá z naší hry ještě větší zábavu a
výzvu. Ideální pro teambuilding a velké akce.

NÁŠ TIP!





VÁŠ ÚKOL

AUTENTICKÁ ATMOSFÉRA

Jste na vojenské misi! Vaším cílem je ukrást plány ponorky 
z nepřátelské základy. Unikněte z vězení a získejte plány
před tím, než vyprší časový limit!

Silná atmosféra, dobové předměty a realistické
rekvizity činí tuto špionážní misi nezapomenutelnou!

2-5 hráčů Týmová práceAkce
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Pozvánka na míru Konferenční prostory

Diplom nebo dárek Catering

Pozveme vaše kolegy stylovou tištěnou
nebo elektronickou pozvánkou.

Diplom o dokončení mise nebo láhev
ve stylovém dřevěném pouzdře
uzavřeném hlavolamem.

K dispozici máme konferenční prostory
až pro 100 lidí v restauraci Etnosvět.
Pouhých 20 m od prostor MindMaze.

Různé možnosti občerstvení:
welcome drink/jednohubky/teplá jídla.
Vše na objednávku.

Vytvoříme pro vás unikátní hru podle
vašich požadavků. Kontaktujte nás!

NÁŠ TIP!



NĚKTEŘÍ  Z  NAŠICH
SPOKOJENÝCH
KLIENTŮ

„Úniková hra od MindMaze byla opravdu dobrou volbou.
Během hry jsme skvěle spolupracovali a ověřili si tak, že jsme
výborný tým. Musím říci, že večer jsme nemohli začít lépe!“

- lasice na TripAdvisor



DAVID HAVEL
OBCHODNÍ ŘEDITEL

+420 775 926 611
david.havel@mindmazeprague.com

www.mindmaze.cz


