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Information
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Kategorier: Paintball och laserspel
Position: 56.0294,14.1576

Kontaktuppgifter
Tel: 044 - 129915
E-post: marie.r@zoneempire.com
Hemsida: www.laserdome.org
Facebook:
https://www.facebook.com/Laserdome-Kristianstad-29602214587
8/

Beskrivning
Laserdome är en adrenalinpumpad sport för alla åldrar!

Vi har 22 västar och man kämpar i två eller fler lag, 
Laserdome är en adrenalinpumpade sport för både kille o tjej och
det spelar ingen roll vilken  ålder !
Man kämpar i 2 eller fler lag, må bästa lag vinna! Laserdome
passar alla typ av evenemang: barnkalas, möhippa, svensexa,
firmafest eller släktträff etc. 
Med kund, adrenalin och gemenskap i centrum.må bästa lag
vinna!  

en snabb intruduktion om hur man spelar LASERDOME finns om
ni följer länken nedan:

https://youtu.be/0B7FM1gWLMc

Med kund, adrenalin och gemenskap i centrum.
Alla är välkomna till Laserdome kristianstad!

Priser
20   min 100:-
2x20 min 140:-
3x20 min 170:-
garanterat själva 20min = 1800- (beräknat 18st)
garanterat själva 2x20min = 2520:- (beräknat 18st)
garanterat själva 3x20min = 3060:- (beräknat 18st)
Obs! blir ni fler än 18st betalar ni styckpris/pp
anläggningen maxar 22 i taget!

DAYPASS 250:-/person (min 10st) spela fritt mellan 13-17
(bokade spel har förtur)

      KVÄLLSPASS 300:-/person 
(min10st) spela fritt mellan 17-21 
(bokade spel har förtur)

      NATTSPEL 350:-/person
          (bokas alltid) 
   spelas mellan 21-01 (min 10st)

Öppettider
Måndag, Tisdag, Onsdag Torsdag 



12 - 19
Fredag, 
12-20
Lördag,
10-20
Söndag
10-17 
      
              RING och BOKA
              
OBS: Andra tider går naturligtvis att diskutera om ni kommer i
grupp!

Vägbeskrivning
adress 
Galleria Boulevard
östraboulevarden 3
29132 Kristianstad
Ring 044 129915 så guidar vi hit er! :-)
www.laserdome.org
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