Oferta urodzinowa | Oferta grupowa

VR City / FunCube
M1 Marki

Lokal VR City / FunCube zlokalizowany w Centrum Handlowym M1 w Markach,
to idealne miejsce na organizację imprez grupowych np. takich jak urodziny. Posiada
on wiele różnorodnych atrakcji, które z pewnością przypadną do gustu fanom wirtualnej
rzeczywistości niezależnie od gustu czy wieku.

W swojej ofercie posiadamy:

●

●

dwie VR areny z bezprzewodowymi okularami VR HTC Vive PRO, które pozwalają
na zabawę na wolnej przestrzeni. Można na nich zagrać w dość szeroką ofertę gier
na minuty, a także w autorskie scenariusze Escape Roomów firmy VR Escape
Adventures (m.in. w scenariusz Magic Spells oraz Tiny Spy);
osiem mobilnych gogli Oculus Quest, pozwalających na oglądanie wyjątkowych
produkcji filmowych w technologii VR 360, które można wykorzystać także do gier
na minuty na mini arenach znajdujących się w części kinowej;

W ofercie gier na minuty posiadamy takie produkcje jak m.in.:
● HTC Vive PRO (areny):
○ Arizona Sunshine;
○ BeatSaber;
○ Blade & Sorcery;
○ Doom VR;
○

Elven Assassin;
○ Job Simulator;

○ Lightblade VR;
○ The LAB.
● Oculus Quest:
○ Angry Birds;
○ BeatSaber;
○ SuperHot.
Tymczasem lista produkcji filmowych odtwarzanych w kinie VR prezentuje się następująco:
● Oculus Quest - kino:
○ Dalekie Podróże (Arktyka + Afryka);
○ Odległe Podróże (Arktyka + Lasy Tropikalne);
○ Kobieta na krańcach świata (Jerozolima);
○ Pierwsze Przygody VR (animowane bajki: Asteroids oraz Invasion).

VR City / FunCube oferuje także niesamowite wrażenia dla fanów wszelkiego rodzaju gier
wyścigowych! W lokalu w Markach znajdują się dwa stanowiska racingowe wyposażone
m.in. w kierownice i oczywiście gogle, co pozwala przenieść się w świat wirtualnych
wyścigów samochodowych!

Lista gier i filmów oferowanych w VR City / FunCube
jest oczywiście stale powiększana!

CENNIK
Aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej zapalonym grupom graczy, przygotowaliśmy
ofertę z podziałem na terminy w środku tygodnia (od poniedziałku do piątku do godziny
15:00), a także te weekendowe (od godziny 15:00 w piątek do końca niedzieli). W tym
czasie lokal będzie całkowicie do dyspozycji gości (nastąpi jego zamknięcie dla innych
klientów).

Termin

Środek tygodnia

Weekend

Dostępność lokalu

Cały lokal

Cały lokal

Cena imprezy 1-godzinnej (osoba)

40 zł / osoba

45 zł / osoba

Cena imprezy 2-godzinnej (osoba)

35 zł / osoba

40 zł / osoba

Gdyby impreza miała mieć inny czas trwania, prosimy o kontakt z pracownikami w celu
ustalenia dyspozycyjności lokalu i indywidualnej wyceny.
Należy także pamiętać, że osoby poniżej 13 roku życia muszą przebywać na terenie VR City
/ FunCube w obecności opiekuna, który ponosi za nie prawną odpowiedzialność lub
za okazaniem pisemnej zgody opiekuna.
Osoby powyżej 13 roku życia mogą korzystać z usług VR wyłacznie po dostarczeniu
pisemnie podpisanej zgody opiekuna pod nadzorem pracowników lokalu.

Aby pobyt gości w lokalu był jak najbardziej przyjemny, sprzęt zarówno przed
rozpoczęciem imprezy, jak i w trakcie, jest dezynfekowany.
O szczegóły należy pytać pracowników lokalu bądź też mailowo lub telefonicznie:
e-mail: kontakt@vr-city.pl
nr tel.: 796-981-303

