
DE SLEUTEL NAAR EEN WERELD VOL PLEZIER

GENT



ROOM 7                   Dok noord

Zoek bewijsmateriaal om een 
seriemoordenaar achter slot en 
grendel te steken.

SECTOR Z 2.0        Stapelplein

Vind een vaccin als dokter of 
zoek naar lekkere ‘brains’ als 
zombie. 

RED ALERT              Dok noord

Ga ver achter de vijandige linie 
en saboteer een Sovjet bunker.
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THE GRAVEYARD  Stapelplein

Onderzoek het geheim van de 
familie Dubois in hun sfeervolle 
kapel én begraafplaats.

THE AVALANCHE  Stapelplein

Jullie berghut is overnacht 
ingesneeuwd. Zorg dat je 
ontsnapt voordat het te laat is.

ONS AANBOD

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR GROTE GROEPEN? 
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ONZE VIRTUAL REALITY Stapelplein

ESCAPE ADVENTURES
Puzzel jezelf tot de top van een Egyptische piramide, vaar op het schip van de 
legendarische Argonauten of manipuleer tijd en ruimte in een Perzische stad. Met 
behulp van virtual reality waan je volledig in een andere wereld. Werk samen en los 
het avontuur volledig af.
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ONZE ESCAPE ROOMS
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STAPELPLEIN DOK NOORD

WAT IS LOCKDOWN  
ESCAPE ROOMS?
Sinds 2017 maken wij escape room spelen in 
eigen beheer. Onze escape rooms dompelen je 
meteen onder in het verhaal van een specifiek 
avontuur. Aan de hand van puzzels, raadsels 
en uitmuntend teamwork geraakt jouw groep 
verder, met als afsluit een ontlading wanneer de 
groep op tijd ontsnapt. Onder het begeleidende 
oog van onze gamemasters staan wij garant 
voor een fantastische ervaring, zowel tijdens het 
spel alsook bij aankomst en na het spel.

WAT HEEFT LOCKDOWN  
GENT TE BIEDEN?
Onze activiteiten zijn gespreid over 2 locaties 
te Gent die op een steenworp van elkaar 
liggen. Het winkelcentrum van Dok Noord 
waar je ruime parking gelegenheid zult vinden 
en het kantoorgebouw Handelsdokcenter 
op het Stapelplein 70, beiden op 5 minuten 
wandelafstand.

Lockdown biedt naast escape rooms ook een 
beperkt aanbod aan virtual reality aan. Voor 
iedere soort speler wat wils.

WAAROM LOCKDOWN  
ESCAPE ROOMS?
We staan garant voor een fantastische ervaring. 
Alle spelen in aanbieding vergen teamwork 
om ze tot een goed einde te brengen. Samen 
puzzelen, samen ontsnappen uit een levensecht 
avontuur is één van de beste teambuilding 
activiteiten. 

Naast de leuke tijd die jullie ongetwijfeld zullen 
beleven zijn we ook heel praktisch gelegen. We 
maken gebruik van de goedkoopste parking van 
Gent (Dok Noord parking kost 6 EUR per dag) en 
alle extra activiteiten en horeca bevinden zich op 
dezelfde site.

ELK SPEL  
NEEMT 2 UUR IN 

BESLAG

SECTOR Z 2.0

“Wat een ervaring! De 
kamer is helemaal wauw! 
Van begin tot einde een 
fantastisch avontuur.”

“Super toffe ontvangst! Het 
verhaal en de kamer zaten 
heel goed in elkaar, een 
echte aanrader voor alle 
escape rooms fans!”

“Verassende en goed 
gevonden twists. Zit zeer 
goed in elkaar met de 
nodige doordenkers. 
Aangename ontvangst en 
begeleiding! Aanrader!”

- Lola - Niels - Cyr

PRIJZEN  

20-25€  
PER PERSOON 

NIEUW!NIEUW!



Escape & …
Ook rondom onze escape room spelen is er veel te doen. Verder verplaatsen is niet nodig. Alles dat 
je zoekt is op wandelafstand te bereiken. Wensen jullie vooraf of na jullie activiteit nog iets te eten? 
Nog op zoek naar een activiteit om de dag meer te vullen?  

Mobiliteit 

Ring van Gent  Elke soort auto is nog steeds toegelaten tot voor onze deur.

Openbaar vervoer NMBS Dampoort: 15 min prettig wandelen langs de nieuw     
   aangelegde dokken.

Parking Dok Noord  Maak gebruik van de goedkoopste parking van

   Gent (Dok Noord parking kost 6 EUR per dag) 

Escape  
& eat

Illie Mangaro Wereldkeuken 

  Dok Brewing Bier en BBQ

Vrijbuiter Eten op een boot

Escape  
& more

Sport Royal gym 

  Karting

Bowling

ROOM 7

Lockdown Escape Room Gent

Dok-Noord 3C

info@lockdown-escape.be

0468 05 92 45

Wij plannen met jou jullie activiteit in. Niet zeker hoe we jullie ganse groep 
kunnen laten escapen? Wij denken graag mee!


