
 
 

 

 
      Nombre de participants : de 5 a 150 

 
                                       Data : Tot l’any 

      Durada : 2h                    Tipus d’activitat : Escape Game  
      Llengues : Francès/Anglès                                     Indret : Al cor de les Caves 

 

 

MURDER PARTY 2.0 

 

Deixeu-vos embarcar dins una investigació tan innovadora com inesperada:  una nova generació de 
Murder Party, que combina investigacions, tecnologies i molta diversió. 
 

 

 

 



LLOC: 

És al cor de les magnífiques caves Byrrh que té lloc aquesta investigació. Amb un quarter general al 

centre de les botes, gaudireu plenament d’aquest fantàstic indret. 

 

PRINCIPI: 

Dividits en equips de 5 a 8 persones, els participants tenen la missió de resoldre una investigació del 

passat mitjançant tecnologies modernes. Els nous investigadors han de resoldre tot tipus d’enigmes 

intellectuals, resoldre desafiaments tecnològics o encara competir sobre reptes lúdics i sorprenents. 

 

 

 
 

 ANIMACIÓ: 

Els equips s’uneixen a la nostra unitat especial de policia del futur, la secció "After Crime"; i la seva missió 

és resoldre una vella investigació mai resolta. Presentem una escena del crim principal i altres 

reconstituccions de llocs per on va passar la víctima. Els iPad permeten d’hi trobar pistes. Cada pista 

permet d’accedir a la ubicació d’un testimoni que proposa un repte que permet al seu torn d’obtenir un 

element característic del culpable. Agrupant tota les informacions, tindreu totes les cartes per 

aconseguir a trobar el culpable, però també el motiu i l'arma del crim. 

 

 

  
 

 



 EL FINAL DE L’ANIMACIó: 

Després d’un temps de reflexió tots junts des del quarter general  de la secció "After Crime", tots els 

equips remeten les seves tauletes i donc les seves respostes. Es proclama un podi i el millor equip ha de 

consultar se (mentre que els altres equips gaudeixen d’un aperitiu) per preparar  una petita obra de 

teatre que explica l’escena del crim, amb disfresses i amb l’assistència dels còmics.  

 

 

  

 PRESSUPOST : 

Murder Party amb el joc complet, les tauletes digitals, el material de joc, els animadors, els 

desafiaments, els regals pels guanyadors: Consultar nos. 

Contact: Pablo Crouzet   Correu electrònic: pablo-cavesbyrrh@aspres-thuir.com  Tel: 06.59.27.70.69 

 

 


