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Bowling Bar Luna

Adresa: Skupova Kategorie: sportbar
Plzeň - Bory III. cenová kategorie

Telefon: +420-377-371-187 (do 20kč/pivo)

http://www.bowlingluna.cz

Prostorný podnik v objektu Luna na Borech. K dispozici jsou 4 bowlingové dráhy. Podnik je
rovněž vhodný pro sledování sportovních přenosů přes projektor. 
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - šipky - kulečník - bowling - TV/projekce. V podniku se
točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Nakopavac [3. duben 2014 | 23:35]

Podnik krachnul. Není se čemu divit.

Agamator [9. leden 2011 | 12:22]

Spousta zábavy na výběr, pivo super, bowling super, ale ta \"obsluha\", bóóóže, to sem nikdy
nikde jinde neviděl. Ti dva věčně nasraní pánové za barem, to je něco neskutečnýho. Kdyby
tam dali nějakou usměvavou slečnu, tak bych tam byl pořád. Mám to tam rád a tak musim dát
4 hvězdy, ačkoliv tadyti arogantní barmani nejsou pro každého.

Kiss [8. srpen 2010 | 20:23]

Je to tady stále podobné jako již řadu let, dráhy by si zasloužili rožšířit alespoň o 2, jinak
obsluha slušná a pivo šmakuje.

L@D@ [16. říjen 2008 | 17:07]

Za nejlepsi bowling bych to tu rozhodne nepovazoval... drahy uz maji celkem nalitano, obsluha
nic moc, ale je to tu prostorne a vcelku v poradku... cena 180,-/hod bowlingu mi prijde solidni..
akorat odehrajete minimalne o hru mene nez napr. v Ecku.. hrozne trva nez se postavi
kuzelky... A obsluha nestoji za nic!!!

jochy [27. srpen 2008 | 16:49]

skvělá příležitost k všeobecnému hospodskysportovnímu vyžití. bowling je trošku pomalejší a
občas zlobící, ale i tak patří k lepším v plzni... navíc šipky, air hockey, kulečník...

Y [7. prosinec 2007 | 17:40]

Prostorny bowling s radou dalsich atrakci. Zdejsi pivo nedporucuji je znacne vycpele. Bowling
je uz postarsi, ale pro nenarocne staci. Jinak cesta dolu po tocitem zeleznem a mokrem
schodisti po dobre ztravenem veceru je hruzostrasnym zazitkem.
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Vrky [30. říjen 2007 | 19:51]

Nejlepší bowling v Plzni, všechny čtyři dráhy jsou svělý... Pivo dobrý, ale lidi za barem jsou
docela nesympatický... A když jdete lehce podroušený domů po těch točitejch schodech, tak je
to taky docela zážitek:)

Matci [21. říjen 2007 | 20:56]

Nejlepčí bowling v Plzni... je to tam supr... a taky air hokej:-D.... ten je bomba...

Chico [5. říjen 2007 | 16:50]

Spousty aktyvních činností : bowling, kulečník, pingpong, fotbálek, prostě hodně zábavy.

viliam [9. červenec 2007 | 00:15]

jj.. bowling jak má být..

Stinin [25. červen 2007 | 23:58]

Jo, svého času sem tam chodil častěji. Docela good, záleží kdo je za barem. Ale na sportovní
přenosy naprosto výborný. Velký prostor, takže málokdy si člověk na fotbal, nebo na něco
jinýho neseden.....

gambrmen [21. květen 2007 | 16:17]

hele urcite jsou tam ty drahy jenom dve? mel sem za to ze jsou tam 4.

Vohry [18. květen 2007 | 20:13]

Co vim tak na bowling to chce hlavně pátky rezervačku, jinak večer nemáte šanci si zahrát...
Jinak moderního dráha, akorát umístění je trošku nestandardní
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