
BELLA CIAO! 
LA CASA      PAPEL
CITY GAME

DE

LUKT HET JULLIE OM "EL PROFESSOR" 
TE SLIM AF TE ZIJN? 
Onze nieuwste citygame is gebaseerd op de polulaire Netflix serie ‘La Casa de Papel’. Ga met jouw team 
de stad in en probeer het mysterie te ontrafelen tijdens deze interactieve citygame. 

WAT IS ‘ LA CASA DE PAPEL CITYGAME ?
Een escape room maar dan buiten!
Je speelt het in teams van max 6 personen
In meerdere teams tegen elkaar of met je eigen team alleen
Slechts € 39,95 per team! 
Op elk moment en op elke dag te boeken en te spelen.
Interactief 'escaperoom-style' citygame avontuur. Ontrafel het 
mystery van El Professor,  Tokyo, Rio, Denver en Nairobi! 
Te spelen in 35 steden in Nederland en Belgie!

Nu Boeken! 

www.noxroom.nl


WAT STAAT JE TE WACHTEN?
We starten het spel ergens in de binnenstad van een leuke stad. Je mag zelf kiezen wanneer en hoe 
laat.  Na je boeking bij ons ontvang je per mail de spelmaterialen, uitleg en toegangscode tot het spel. 

Samen met jouw team speur je door de stad door om zo veel mogelijk missies en opdrachten te voltoo-
ien die “El Professor” voor jullie heeft achtergelaten. Gebruik vindingrijkheid, de omgeving, het internet 
en werk goed samen om het spel uit te spelen!  Tijdens jullie route, krijgen jullie de leukste plekjes van 
de stad te zien. 

Ja mag er net zo lang over doen om het spel uit te spelen als je zelf wil, maar de gemiddelde speelduur 
bedraagt ca. 2 uur. 

KOSTEN: 
Bella Ciao is zeer scherp geprijsd! Je speelt het al voor 39,95 per team en je kunt het spel direct bestel-
len voor jou stad bij ons op de website : www.noxroom.nl/reserveren

Ter vergelijking bij een reguliere escape room betaal je vaak het dubbelen en een citygame bij een 
evenementenbureau boeken is tot 3x duurder!   



Spelpakket met alle informatie , instructie en 
toegangscode per mail
Toegang tot ‘La Casa de Papel’  app 
Een spel op maat voor jouw stad!
100% plezier en avontuur, start wanneer je wit. 

Op onze website geef je aan in welke stad je ‘‘La Casa de Papel’ ’ wil spelen en wij regelen alles. ‘La 
Casa de Papel’  zal worden gespeeld door middel van onze eigen app. Je maakt zelf teams. De ideale 
grootte is 2 tot 6 personen. Van te voren zullen de deelnemers een spelpakket ontvangen met daarin 
alle spelmaterialen (per post of digitaal). Het spel zal automatisch starten wanneer jullie willen. 

IN WELKE STAD WIL JIJ ‘LA CASA DE PAPEL’
SPELEN MET JE TEAM? 
HOE WERKT ‘LA CASA DE PAPEL’ ?

Elke datum en elke tijd is mogelijk omdat het systeem achter ‘La Casa de Papel’  volledig 
geautomatiseerd is.

WANNEER KUN JE ‘LA CASA DE PAPEL’  SPELEN?

Het volgende is inbegrepen bij een boeking:

WAT IS INBEGREPEN BIJ ‘LA CASA DE PAPEL’ ?

Je kunt je citygame direct via onze website reserveren -> www.noxroom.nl/reserverencitygames 

HOE KAN IK ‘LA CASA DE PAPEL’  BESTELLEN?

Een suggestie is om samen met de teams te verzamelen bij een horecalocatie in de stad. Onder het 
genot van een drankje kan het spel opgestart en uitgelegd worden aan alle deelnemers. De sfeer zal 
er op deze manier al goed inzitten!

Heb je nog een vraag dan kun je ons altijd even mailen op info@noxroom.nl! 

HOE START JE ‘LA CASA DE PAPEL’ ?


