ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن

 : omigo.ir/r/3yg0ﻟﯿﻨﮏ

(omigo.ir/zaresahar) zaresahar
ﺧﻮ اﻧﺪن  4دﻗﯿﻘ ﻪ

اﻣﺮوزه ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮار ﯾﺎ اﺳﮑﯿﭗ روم از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وﯾﮋه ای در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻔﻬﺎن ،ﯾﮑ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺎق ﻓﺮارﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در ﺧﻮد
ﺟﺎی داده و در ژاﻧﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ را در ﺑﺮ دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓ  4اﺗﺎق ﻓﺮار ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﻫﯿﺠﺎن
اﻧﮕﯿﺰ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن را دارﯾﻢ و آدرس ،ﺗﻠﻔﻦ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﯿﺠﺎن ،ﺗﺮس و اﺳﺘﺮس در ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

 .1اﺗﺎق ﻓﺮار ﻧﻔﺮﯾﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﮑﯿﭗ وﯾﮋن
از ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗ ﺮﯾﻦ اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺗﺎق ﻓﺮار ﻧﻔ ﺮﯾﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﮑﯿﭗ وﯾ ﮋن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ژاﻧﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزی
ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ و درﺟﻪ ﺳﺨﺘ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ آن  ۸از  ۱۰ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﺟﻪ ﺳﺨﺘ و ﺗﺮس ﺑﺎﻻ ،در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی
 ۴ﺗﺎ  ۷ﻧﻔﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱۶ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و  ۷۰دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس
داﺳﺘﺎن و اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻗﺪﯾﻤ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻃ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﮐﻪ اﻫﺎﻟ دﻫﮑﺪه ﻧﯿﺰ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﻘﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ و ﮐﺸﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﻣ ﺷﻮد .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑ ﺪ ،اﻫﺎﻟ دﻫﮑﺪه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ و ﮔﺮوﻫﺘﺎن در اﯾﻦ اﺳﮑﯿﭗ روم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑ ﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ده ﺳﺎل ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ورودی ﻫﺎی آن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،از داﺧﻞ ﺻﺪای ﮐﻤﮏ ﺷﻨﯿﺪه و
وﻗﺘ ﮐﻪ وارد ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ درب ﻫﺎی ﺧﺮوج ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه اﯾﺪ ...ﺣﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن-اﺗﻮﺑﺎن آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ – روﺑﺮوی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮوﺷ
ﺗﻠﻔﻦ۰۹۱۳۸۷۰۰۹۰۰ :

 .2اﺗﺎق ﻓﺮار ﺷﺎم آﺧﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﮑﯿﭗ روم دات آی آر
اﮔﺮ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻓﺮارﻫﺎی دﻟﻬﺮهآور ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوﺳﺖ دارﯾﺪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک درﮔﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎزی ﺷﺎم آﺧﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان وارد رﺳﺘﻮران ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ رواﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم درب ﻫﺎ را ﺑﺮوی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻣﺨﻮف
ﺗﻨﻬﺎ  ۷۰دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن دارﯾﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  ۴ﺗﺎ  ۷ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ ﺗﯿﻤ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .درﺟﻪ ﺳﺨﺘ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار  ۸۵درﺻﺪ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  50000ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن -ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد-ﭼﻬﺎرراه آﭘﺎداﻧﺎ -اﺑﺘﺪای آﭘﺎداﻧﺎ اول-ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺎره) ۱۹ﺷﻬﺮﯾﺎر( -ﭘﻼک -۱۶اﻧﺠﻤﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﻠﻔﻦ09124723863 :

 .3اﺗﺎق ﻓﺮار ﻧﻔﺮﯾﻦ آﻣﯿﺘﯿﺴﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﮑﯿﭗ ﺳﻨﺘﺮﯾﺴﺖ
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در اﺗﺎق ﻓﺮار ﻧﻔ ﺮﯾﻦ آﻣﯿﺘﯿﺴﺖ ،داﺳﺘﺎﻧ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺨﺘ  85درﺻﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ! ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺣﮑﺎﯾﺖ از
ﻧﺎﺧﺪای ﮐﺸﺘ آﻣﯿﺘﯿﺴﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﮔﻨﺞ ﻋﻈﯿﻤ ﮐﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﺘ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﺷﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﻤ ﺑ ﺪ ﮐﺸﺘ دﭼﺎر ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪی ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﺘ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ از ﮔﻨﺞ ﺑﺰرگ درون آن ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﮔﻨﺞ وارد ﮐﺸﺘ ﺷﺪه
دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ...آﯾﺎ ﺷﻤﺎ و ﮔﺮوﻫﺘﺎن اﯾﻦ ﻃﻤﻊ رو ﺑﻪ ﺟﻮن ﻣﯿﺨﺮﯾﺪ و وارد ﮐﺸﺘ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﻣ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی  4ﺗﺎ  6ﻧﻔﺮه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﭘﺲ از ورود ،ﺗﻨﻬﺎ  75دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﮔﺮوﻫ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﺠﺎت
دﻫﯿﺪ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن-ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق-ﭼﻬﺎر راه وﮐﻼ زﯾﺮﮔﺬر
ﺗﻠﻔﻦ03136636828 :
 .4اﺗﺎق ﻓﺮار راﻫﺒﻪ در اﺳﮑﯿﭗ روم ﻣﺮگ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ای دور ،در دﻫﮑﺪه ای در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔ در ﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﺮوﮐﻪ در اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑ ﺪ از ﻣﺪﺗ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﯾﮏ راﻫﺒﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را از ﻃﻠﺴﻢ اﻫﺮﯾﻤﻦ آزاد ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،راﻫﺒﻪ ﺧﻮد دﭼﺎر ﻃﻠﺴﻢ ﺷﺪ
و ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻮد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی راﻫﺒﻪ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺑﻪ راﻫﺒﻪ ،در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ و ﮔﺮوﻫﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن دارﯾﺪ ﮐﻪ راز اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺪا و ﻗﺒﻞ از
آﻣﺪن راﻫﺒﻪ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ .درﺻﺪ ﺳﺨﺘ اﺗﺎق ﻓﺮار راﻫﺒﻪ %75 ،اﺳﺖ و درﺻﺪ ﺗﺮس آن  %65ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ-ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ راه ﻣﻠﮏ -ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه-ﮐﻮﭼﻪ ﷲ ﺑﯿﮏ-ﺟﻨﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﭙﻬﺮ -۵ﭘﻼک B1
ﺗﻠﻔﻦ۰۹۰۲۱۲۱۶۳۳۲ – ۰۹۰۴۴۹۷۷۳۵۷ :

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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