
Kids Escape - lasten 
arvoitushuoneet 
 

Valittavissa olevat huoneet:  
Mäkelänkatu 54 B: Kids Escape Taikahuone (max. 6+6 hlö) ja Viidakko (max. 6+6 hlö) 
  - Molemmista huoneista löytyy kaksi identtistä versiota. Pelaamaan mahtuu  samanaikaisesti 
max. 12 lasta/teema. Kaikki lapset pääsevät kokemaan saman pelin samaan  aikaan. Jos osallistujia on 
yli 12 hlö, voit varata yhdistelmän Taikahuone+Viidakko.  
Inarintie 6: Kids Escape Kuuraketti (max. 6 hlö) ja Outo auto (max. 6 hlö).  
 - Molempia huoneita löytyy 1 kpl. Jos osallistujia on yli kuusi, voit varata yhdistelmän  Kuuraketti 
+ Outo auto.  
 
- Ikäsuositus kaikissa huoneissa on 8-13 v. Huoneet tarjoavat sopivaa haastetta niin vanhemmille lapsille kuin 
vasta lukemaan oppineille. Aikuista ei tarvita huoneessa, mutta huoltajan tulee olla pelien ajan tavoitettavissa 
ja lähistöllä.  
- Varauksen voi tehdä, vaikka lopullinen osallistujamäärä ei ole tiedossa. Jos varattujen huoneiden määrä ei 
muutu, ei muuttunutta  osallistujamäärää tarvitse erikseen ilmoittaa.  
 

Pelien ja synttärien kesto:  
- Kaikkien pelien kesto on n. 70 minuuttia sisältäen 2 x 30 
minuutin peliä ja tauon.  
- Synttäripaketin kesto on n. 2 tuntia: peli 70 min ja juhlatila 45 
min. Olettehan paikalla 10 minuuttia ennen pelien alkua. ETTEHÄN 
SAAVU PAIKALLE LIIAN AIKAISIN, KITOS!  
 -> Jos olet varannut klo. 14.00 alkavan pelin, pyydä vieraat 
paikalle klo. 13.50.  Lapset voi hakea klo. 15.50.  
- Tutustu vapaisiin aikoihin osoitteessa 
www.kidsescape.fi/huoneet/.  
 

Hinnat:  
2-6 hlö: ma-la 99 €, su ja juhlapyhät 139 €  
 -> Valitse yksi seuraavista: Taikahuone/Viidakko/Kuuraketti/Outo auto 
7-12 hlö: ma-la 139 €, su ja juhlapyhät 159 € 
 -> Valitse yksi seuraavista: 2 x Taikahuone / 2 x Viidakko / 1 x Kuuraketti + 1 x Outo auto 
Juhlatila 45 min max. 24 hlö: ma-la 49 €, su ja juhlapyhät 69 €  
 

Peliin valmistautuminen:  
- Peliin ei tarvitse valmistautua etukäteen. Suosittelemme pukemaan päälle vaatteet, joissa on mukava olla. 
Huoneessa liikutaan kengät jalassa.  
- Synttärikutsu on ladattavissa osoitteesta http://www.kidsescape.fi/synttarit/ 
- Yleiset sopimusehdot: http://exitroomhelsinki.com/fi/yleiset-sopimusehdot-kids/ 
 
 
 
 



Synttäritila  
- Tilaa ruoat meiltä tai tuo omat - juhlatilan vuokraan sisältyvät astiat ja 
niiden tiskaus  
- Synttäritilasta löytyy: mikroaaltouuni, haarukoita, veitsiä, lusikoita, 
lautasia, laseja, mukeja, mehukannuja, eri kokoisia kippoja ja kulhoja mm. 
karkeille, sipseille, dipille jne. sekä kakkulautanen- ja lapio. Mäkelänkadun 
tiloissa (Viidakko + Taikahuone) on käytettävissä lisäksi jääkaappipakastin. 
- Tilaa ruokailu viimeistään 3 vrk ennen peliä sähköpostitse 
(kids@exitroomhelsinki.com). Ilmoita tarjoilujen tarkka määrä. Muutokset 
paikan päällä eivät ole valitettavasti mahdollisia.  
- Synttärimenu: Pizza Margharita / kinkku-ananas / jauheliha 6 €/hlö  
/ ranskalaiset 2,5 € / herkkukulho 4 €/hlö, limsat 3 €/0,5 l 
 
 
 
Yhteystiedot:  
Kids Escape / Exit Room Helsinki 
kids@exitroomhelsinki.com  
Puh. +358 44 936 0289 (ma-su klo. 15-19) – otathan muina aikoina 
yhteyttä sähköpostitse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


