Escape room czyli pokój zagadek w Poznaniu

Pokój zagadek, znany też jako escape room to zabawa zyskująca coraz większą popularność na całym
świecie. W Poznaniu jest około pięćdziesięciu różnego typu pokoi, w których kilkuosobowe grupy próbują
w określonym czasie (około godziny) rozwikłać zagadki i wykonać zadania, które umożliwią wydostanie
się z zamknięcia.

Dobrze się bawiąc i wspólnie wysilając umysł, w zależności od scenariusza i scenografii gracze poznają
historię, odkrywają kryminalną tajemnicę lub przeżywają fantastyczne przygody, albo emocje rodem z
horroru. Cały czas mogą liczyć na pomoc i podpowiedź dyskretnie obserwującej wszystko obsługi. Część
pokoi jest przeznaczona dla osób dorosłych i zdrowych (ograniczenie w przypadku epilepsji), w innych
może bawić się młodzież a nawet dzieci (czasem z opiekunami). Poziom trudności zagadek i
skomplikowania zadań są dostosowane do zaawansowania uczestników - od osób początkujących, po
doświadczonych graczy. Część pokoi chcąc poszerzyć grono klientów oferuje też rozgrywki w języku
angielskim. Wciąż powstają nowe miejsca, warto więc śledzić zmiany na mapie poznańskich escape
roomów.

Oto wybrane escape roomy podzielone na kategorie tematyczne:
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●
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Historyczne
Kryminalne
Przygodowe
Fantastyczne
Horror
Dla dzieci

HISTORYCZNE

Tajemnice Czarnobyla można rozwikłać podczas próby wydostania się z ruin elektrowni atomowej,
zagrożenie nuklearne czai się też podczas ćwiczeń wojsk Układu Warszawskiego w pokoju Generał.
Miłośnicy drugowojennych militariów spróbują swoich sił budując bombę w kwaterze Hitlera w
pokoju Walkiria lub szukając ucieczki z twierdzy w autentycznym Schronie. Zaginiony Oficer to
escape room mieszczący się w poniemieckim schronie w samym centrum Poznania a akcja gry
przenosi nas do 1942 roku.

Tajemnice Czarnobyla
Zakluczeni.pl

Adres: ul. Jackowskiego 33/2A
Telefon: +48 512 638 247
E-mail: zakluczeni.pl@gmail.com

Walkiria
keytobefree.pl

Adres: ul. Ratajczaka 26/2
Tel.: +48 601 222 075
E-mail: rezerwacje@keytobefree.pl

Generał
blackboxpoznan.pl
adres: Osiedle Polan 33
tel.: +48 609 048 994

Schron
ucieczkaztwierdzy.pl
adres: ul. Działowa 25
tel.: +48 574 753 733
e-mail: furta@ucieczkaztwierdzy.pl

Zaginiony Oficer
adres: ul. Taczaka 10, wejście od Kościuszki 68

tel.: +48 574 488 222
e-mail: kontakt@thebunkier.pl

KRYMINALNE

W sam środek mafijnych porachunków przeniesie graczy Cosa Nostra a porwani dla okupu będą
ratować się z pokoju Dług. W rolę detektywów wcielą się uczestnicy gry Gdzie jest Sherlock, zaś
odkrycie jak dochodziło do oszustw w kasynie jest zadaniem uczestników Jaskini Hazardu.

Gdzie jest Sherlock
enigmapoznan.pl
adres: Ratajczaka 26/6 m. 91
tel.: +48 726 561 222
e-mail: kontakt@enigmapoznan.pl

Cosa Nostra
time4secrets.pl
adres: Os.Oświecenia 23
tel.: +48 784294067
e-mail: kontakt@time4secrets.pl

Dług Zagubieni Escape Rooms Poznań

adres: os. Armii Krajowej 123
tel.: +48 785 607 903
e-mail: zagubienier@outlook.com

Jaskinia Hazardu
https://www.escapearena.pl/pokoje-zagadek/jaskinia-hazardu/
adres: ul. Krauthofera 55
tel.: 502 573 600
e-mail: biuro@escapearena.pl

PRZYGODOWE

Zagubieni w leśnej głuszy spenetrują Tajemniczy las licząc na pomoc gajowego, gdzie indziej
najeżona pułapkami dżungla kryje Skarby Majów. Równie cenne znaleziska czekają na poszukiwaczy
Skarbu Czarnobrodego a także Amuletów Mocy. Inkwizytor postanowił uwięzić nieszczęśników
oskarżonych o czary, ale mają czas na ucieczkę jeśli tylko ominą strażnika. Nagrodą za odwagę,
spryt i pomysłowość może być Excalibur lub odkrycie wielowiekowej Tajemnicy Templariuszy w
podziemiach średniowiecznego zamku.

Tajemniczy las
przygodownia.pl
Adres: ul. Dąbrowskiego 64/10
Tel.: +48 690-324-339
Email: biuro@przygodownia.pl

Inkwizytor
exodusescaperoom.pl

Adres: ul. Garbary 59
Tel.: +48 883 525 660
E-mail: kontakt@exodusescaperoom.pl

Skarb Czarnobrodego
time4secrets.pl
Adres: Os.Oświecenia 23
Tel.: +48 784294067
E-mail: kontakt@time4secrets.pl

Excalibur
keytobefree.pl
Adres: ul. Ratajczaka 26/2
Tel.: +48 601 222 075
E-mail: rezerwacje@keytobefree.pl

Skarby Majów
keytobefree.pl

Adres: ul. Ratajczaka 26/2
Tel.: +48 601 222 075
E-mail: rezerwacje@keytobefree.pl

Tajemnice Templariuszy
twierdzatajemnic.pl
Adres: ul. Nowowiejskiego 50
Tel.: +48 608 627 653
E-mail: biuro@twierdzatajemnic.pl

Wikingowie - Amulety Mocy
https://www.escapearena.pl/pokoje-zagadek/wikingowie/
Adres: ul. Krauthofera 55
tel.: 502 573 600
e-mail: biuro@escapearena.pl

FANTASTYCZNE

Wnętrza Apokalipsy, oryginalnego schronu przeciwatomowego to prawdziwa gratka dla miłośników
apokaliptycznych klimatów postnuklearnych pustkowi.
W klimat Gwiezdnych Wojen wprowadzi wizyta w Galaktyce Tajemnic.

Apokalipsa
artyleria.eu
Adres: ul. Babimojska 9
tel.: 663 094 166

Galaktyka Tajemnic
https://www.escapearena.pl/pokoje-zagadek/galaktyka-tajemnic/
Adres: ul. Krauthofera 55
tel.: 502 573 600

e-mail: biuro@escapearena.pl

HORROR

Atmosfera strachu będzie towarzyszyć gościom pokoju Wampir, gdy postarają się nie
zostać daniem głównym na kolacji u gospodarza. Wycieczka do miejsca zbrodni Murder House
dostarcza tak silnych wrażeń, że jest niezalecana kobietom w ciąży, osobom cierpiącym na epilepsję,
czy choroby serca. Równie przerażający jest pokój Coś inspirowany kultową książką Stephena Kinga
"To".

Wampir
exodusescaperoom.pl
Aders: ul.Gąsiorowskich 9
tel.: 883 525 660
E-mail: kontakt@exodusescaperoom.pl

Murder House
continuumpoznan.pl
Adres: ul. Zakręt 18
Tel.: +48 502 89 49 90
E-mail: biuro@continuumpoznan.pl

Coś
blackboxpoznan.pl
Adres: Osiedle Polan 33
Tel.: +48 609 048 994

DLA DZIECI

Cechą pokoi przygotowanych z myślą o najmłodszych jest efektowny, baśniowy wystrój
oraz dbałość o poczucie pewności i bezpieczeństwa uczestników zabawy. Boasniowo
poczyją sie na pewno uczestnicy gry ALLADYN, którzy musza wydostać się z kolorowego pałacu
złego czarnoksiężnika. Kreatywne myślenie przyda się w pokonywaniu licznych łamigłówek Świata
Bajek. W innej grze przyjaznej dzieciom Rozbitkowie trafiają na bezludną wyspę i próbują znaleźć
sposób, aby wysłać sygnał SOS. W grze NEMO zadaniem uczestników jest pomoc rybce w
odnalezieniu rodziców. Gra Mikołaj jest skierowana dla wszystkich (małych i dużych) wielbicieli
atmosfery świat Bożego Narodzenia.

Świat Bajek
escapeme.info
Adres: ul. Szyperska 3/6
Tel.: 881 204 537
E-mail: poznan@escapeme.info

Rozbitkowie
esc132.poznan.pl
Adres: Os.Przyjaźni 132B / 1
Tel.: +48 501515979
escape@esc132.poznan.pl

Inkwizytor
exodusescaperoom.pl
Adres: ul. Garbary 59
Tel.: +48 883 525 660
E-mail: kontakt@exodusescaperoom.pl

Alladyn

exodusescaperoom.pl
Adres: ul. Garbary 59
Tel.: +48 883 525 660
E-mail: kontakt@exodusescaperoom.pl

MIKOŁAJ (Święty)
exodusescaperoom.pl
Adres: ul. Czarna Rola 1/3
Tel.: +48 883 525 660
E-mail: kontakt@exodusescaperoom.pl

NEMO
exodusescaperoom.pl
Adres: ul. Czarna Rola 1/3
Tel.: +48 883 525 660
E-mail: kontakt@exodusescaperoom.pl
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