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משחקים משותפים
16מתאים יותר לעד )

(משתתפים



בואו לחוות את ההרים המושלגים בחוויה  
תפסו את המוטות  , מושלמת במציאות מדומה

!וצאו לדרך

עלו לחוויה המטורפת של רכבת הרים במציאות  
זה הזמן להתגבר על הפחדים ולהצטרף  , מדומה

.לנסיעה

להמריא ? האם אתה מוכן לריגוש האולטימטיבי
ממורד ההרים במזג אוויר שמשתנה ולהתחרות 

!כד לסיים מקום ראשוןהכחבכל 

.  מגוון חוויות במציאות מדומה של משחקי ספורט
,  קארטינג, בייסבול, כדורסל, כדורגל, באולינג

.אגרוף ועוד
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נשקים 2יש לך , עמוק בתוך המערב הפרוע
האם תצליח לשרוד את גלי התקיפות  . בלבד

?שבאים לעברך ומנסים לחסל אותך 

המשחק המוכר והממכר מהסלולר מגיע למציאות  
תתפסו את החרבות והתחילו לחתוך את , מדומה

.הפירות בדרך לשבירת שיאים חדשים

משחק קצב ייחודי והמפורסם ביותר במציאות 
מדומה שבו המטרה היא לחתוך את הקוביות  

האזינו למוזיקה  . שבאים לכיוונך בתיאום הנכון
!ותרקדו כל הדרך לשיא חדש

?  הקלאסיים והמגניביםהארקיידזוכרים את כל אותם משחקי 
כאשר מאות ! מציאות מדומה בחוויתעכשיו תתארו לכם את זה 

כלי טיס מנסים להוריד אתכם
!אתם תצטרכו לחמוק ולירות בחזרה תוך כדי תנועה בלתי פוסקת
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חוויה אמיתית  –הפקת אירוע שלא נראה כמותו 
.במציאות מדומה

בנינו עבורכם  ! צוות ויראליטי מביא לכם את הטכנולוגיה הכי חדישה בשילוב עם המשחקים הכי חמים בתחום
פעילויות שוות וייחודיות כדי להעניק לכם חוויה בלתי נשכחת

 עמדות של מציאות מדומה כשכל עמדה היא בעצם תחנת משחק ממש כמו בלונה פארק8במתחם ישנן  !
.בחלק מהמשחקים ניתן יהיה לשלב משחקים משותפים

חוויה אישית עבור כל המשתתפים כאשר מדריכים מקצועיים ילוו אתכם לאורך כל הדרך  .

  חדר הפלייסטיישן יעמוד לרשות המשתתפים עם מגוון של משחקים כאשר גם בחדר ניתן לשחק בו זמנית עד
.משתתפים4

במהלך האירוע  אנו נסגור עבורכם את המתחם.

 *במתחם ישנם גם משחקי קופסה.

 * שוקו| תה בטעמים שונים | נס קפה | הפוך | אספרסו –שתייה חמה.

 *(4תמי )קרים מיים

 * ללא הגבלה ( סירופ)קנקני שתייה מתוקה .

 חוגג יום ההולדת יקבל מתנה שווה מצוות העובדים.

ממליצים עלינו

https://www.facebook.com/vrality2018/reviews/?ref=page_internal


מחירון אירועי ימי הולדת בויראליטי

וחופשיםש"סופתוספת מחירכמות משתתפיםאירוע

8-151350₪15%יום הולדת בויראליטי

16-301590₪15%יום הולדת בויראליטי

8-161490₪15%קונספט טורניר

4229₪30%חגיגה בקטנה

-45₪כל משתתף נוסףמשתתפים30תוספת מעל 

.7מומלץ לילדים מגיל •
.מקדמה יחויבו בעת ההזמנה300₪•
.לא יינתן החזר כספי–ימים לפני יום האירוע 4ההזמנה עד בעת ביטול •
.הרשמה מובטחת רק לאחר תשלום מקדמה•
.חול המועד וחופשי בית ספר, חגים, הינה על סופי שבוע15%תוספת •
.למעוניינים באירוע של שלוש שעות400₪תוספת של •
405₪| 620₪: מחיר מלא הינו . עבור חברי מועדוןמחיר מבצע מיוחד –חגיגה בקטנה •

.לחברי מועדון


