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New Club

Adresa: Prešovská Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-377-221-778 (od 26kč/pivo)

http://www.newclub.cz

Rockový klub a bar ve sklepních prostorech jen pár kroků od náměstí Republiky. Podnik je
moderně a vkusně vybaven - skýtá příjemné a stylové posezení za poslechu hudby, která je
obecně považována za hudbu kvalitní. 
Otvírací doba:
NE - ČT 18.00 - 02.00 h 
PÁ - SO 18.00 - 04.00 h
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní akce. V podniku se točí Hoegaarden White  -
Stella Artois .

Komentáře

Beny [27. září 2006 | 23:18]

New Club má několik nevýhod- poměrně nešťastně zařízený interiér ( ty lavice jsou fakt
hrozné), drahé pivo a v neposlední řadě hudební repertoár ( při otevírání podniku se pěla óda
na pořádný rockový klub, na rock si sem ale můžete odskočit maximálně párkrát do měsíce !!!)

ambiente [2. duben 2006 | 13:06]

Dobrej, poměrně novej rockáč. Je škoda, že tam netočí i G10°, ale zas až taková nevýhoda to
neni. Nevýhoda je spíš poněkud nešťastně pořešené sezení. V lavicích je klimatizace a jsou
tak široké, že se jen stěží opřete - spíš si tam lehnete:) Takže jste nuceni sedět daleko od
sebe, což je překážka pro intimější komunikaci. Nově zde zavedli Stellu a Hoe.. což je prima,
osobně mám Stellu rád, nicméně ceny jsou sjednoceny, což nevidím jako dobrý tah. Jinak v
poslední době změna k lepšímu, dokonce jsem zde zaregistroval gaučík pro větší pohodlí.

Shotice [16. březen 2006 | 13:45]

new club v začátcích byl fajn přesto že je novej místo a prostory sou špatne řešeny stejně jako
posezení jinak bludiště je to skvělý. Pamatuju ale že mi tam byla naposled pěkná kosa, nemaj
tam nic k zakousnutí k jídlu a 12 pivko nemusím!

gambrmen [21. únor 2006 | 22:02]

Interier mi pripomina praprahru "Prince of Persia", taky takovy bludiste a ty svetla mi
pripominaji louče:-) Velka nevyhoda je ze zde toci jen Plzen12°
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