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Fantasy Park Plaza

Adresa: Radčická Kategorie: k tanci
Plzeň - Centrum I. cenová kategorie

Telefon: +420-374-809-790 (od 26kč/pivo)

http://www.fantasypark.cz

Diskotéka, bar, herna a bowling v jednom, v nákupním středisku Plaza. Moderní prostředí.
Podnik vyšší cenové kategorie. Plno míst k posezení, hodně kulečníkových stolů, hracích
automatů všeho druhu a dost bowlingových drah pro všechny. Ve dne přístup přímo z vnitřku
obchoďáku, v noci pomocí vchodu za rohem. Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek -
kulečník - internet/Wi-Fi - bowling. V podniku se točí Staropramen 10° - Stella Artois .

Komentáře

majki [2. říjen 2009 | 09:54]

Po dlouhé době jsme navštívil opět tento podnik a byl jsem docela mile překvapen. Obsluha se
kompletně obměnila. Servírka omylem přinesla špatně počet objednaných nápojů, slušně se
omluvila za svou chybu a šla to na bar spravit. To ještě před rokem vypadala úplně jinak.
Možná se vedení zamyslelo a vyházelo ty, které na place nemají opravdu co dělat. Jinak
včerejšek byl pohodový jazzovy večer (stejně jako minulý týden), hlasitost hudby tak akorát,
dalo se i bavit s kamarády. Osazenstvo také v pohodě, až na jeden pár všichni češi, žádné
etnikum. Zkusíme zase přiští středu ten jazz a uvidíme. Třeba tam zase začneme s kámošema
opět pravidelně chodit tak, jako to bylo kdysi.

Kiss [22. květen 2009 | 11:55]

Docela šílený podnik s neochotnou až drzou obsluhou, ceny jsou úplně přehané, vyšší než v
mnohem lepších klubech např. v Praze, neslyšíte vlastního slova, bowling se nedá hrát a
osazenstvo přítomných hostů je složeno z vietnamců, ukrajinců, somálců, arabů, apod...

L@D@ [1. duben 2009 | 19:21]

Byl jsem zde v pátek na bowlingu a na bowling nemohu říct takřka nic negativního. Jinak
obsluha celkem ušla, pivko dobrý. Ale co mi překvapilo? V celém fantasy parku v pátek ve 22h
bylo tak max. 15-20lidí. Když jsem spočítal obsluhu, ochranku + DJ\'s, vyšlo mi podobné číslo.
Čím to asi bude??

DJ.XXX [21. říjen 2008 | 17:34]

Naprostý souhlas s johnym.. jen ještě doplním,že tak katastrofální zvuk, jsem dlouho neslyšel -
celé to jde strašně do středů a bass s optimálně naladěnýma výškama by člověk pohledal a
když DJ mluví,není mu rozumnět .. znám rozhodně lepší podniky.
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Johnny [5. srpen 2008 | 20:04]

Přestože zrovna tenhle typ prostředí nevyhledávám, naprosto chápu, že se mnoha lidem tento
moderně zařízený podnik líbí. Nám se líbil kulečník a strašně nás potěšilo, že hrací automaty
nejsou ve středu dění, a tak jsme se po milionech let odhodlali sednout si k nim. A parádně
jsme se vyřádili. Co ovšem nepotěší, je katastrofální obsluha. Vůbec mi nevadí vyšší ceny, ale
požaduji za ně adekvátní služby. A to rozhodně neznamená, že budu čekat v poloprázdném
podniku patnáct minut, než slečna přijde, vzápětí poplete objednávku a když jí to oznámíme,
tak se zeptá, jestli je to problém apod. na nápravu pak člověk čeká dalších patnáct minut. Když
dojem z nějakého podniku kazí převážně obsluha, mrzí mě to nejvíc, je to totiž věc, která jde
celkem snadno napravit...  P.S.: Ale může, děvčata, může.... Dělat tu práci nemusíte, stejně
jako zákazník může poprávu kritizovat, když za své peníze dostane služby, které se jejich
hodnotě ani zdaleka nepřibližují.

miffi [5. srpen 2008 | 19:51]

ahoj souhlasím s Karlou kdo jsi to nezkusí nemůže nás kritizovat.

KarlaA [9. červenec 2008 | 23:18]

ahoj, kdyz jste tak chytry, jdete si to tam nekdy zkusit.. 12 hodin byt na nohou a jeste nic
nesplest, byt mily na oprskly vozraly co nemaji ani zaklady slusnyho chovani nebo na ukrajince
co vam tam nekolikrat rikaj aby jste jim dali svy cislo lepi se na vas a tahne jim chlast z ust atd
atd.. pak vas tam nekdo poleje pivem.. taky vas ten usmev a chytry reci prejdou.. navic
ruzovou penezencicku jak tu bylo receno zadna z nas v praci nenosi.. to ze musite cekat neni
nase chyba, je tam urcity system, vse musi projit pocitacem.. je lehky o necem mluvit a nic o
tom nevedet..

Kostěj [23. červen 2008 | 12:39]

Totální a naprosté zlo. Hnízdiště frikulínů v čele s úplně mimózním DJem, ceny úplně
psychotický a z těch barviček by se jeden osypal. Jediný co bych vyzdvihl je skulptura
Terminátora u vchodu :-)

SNIKERSKA [13. červen 2008 | 17:58]

Já ani vlastně nevim co bych o tomle klubu řekla.. no osvětlení naprosto katastrofální dlohé
čekací fronty na pití...málo míst k sezení a vůbec tancovat na tak malim parketu?? to se úplně
bojíte aby vám někdo třeba nevyrazil zuby rukou..

Syny [2. červen 2008 | 00:02]

Po tom co jsem na jedno pivo cekal presne 35 minut, kdy uz sem myslel, ze se pudu napit
vody na zachod, mi opravdu presla chut tam cokoliv podnikat. Na stolech lezi rezervace od
18:00, kdyz tam clovek ve 21:00 sedne pac tam nikdo neni, tak po hodine dostane vynadano,
ze sedi na rezervaci. Kdyz si tam chce clovek koupit cigarety, tak to aby mel na to vysokou
skolu, pac musi mit presnou hodnotu co stoji a jit na recepci s prosikem o odblokovani
automatu. A to, ze se tam bezne nosi jiny piti uz tady taky padlo. Objednal sem si pivo a
cocacolu a dostal sem dve cocacoly po 20ti minutach za opravdu \"lidskou\" cenu. Takze uz
sem nemel naladu vysvetlovat, ze to bylo jinak... Zkratka pokud je tam vice lidi, tak si piti
objednavejte dlouho dopredu a vyjde vam to akorat - kdyz ovsem dostanete to co chcete... Co
ale chvalim je dle me dobre pivo, opravdu me chutnalo a rano me nebolela hlava ani po 8mi
kouskach, ktere sem vysosal. A je tam peknej vyhled, kdzy chytnete dobry misto.

Stránka 2



Willeminka [18. květen 2008 | 19:36]

V celku moderně zařízený podnik, který dokonale kazí katastrofální obsluha!!! Slečny, kterým
se klepají ruce, když drží oběma rukama! plato s pitím, které je naprosto jiné, než jste si vybrali
a vzápětí Vás kasírují naivně se usmívající s malou růžovou peněženčičkou místo kasírky! na
place nemají co dělat!!!... no to není už ani k pláči... Kdyby ty slečny aspon byli trochu
příjemné, když už jsou tak hloupé a neschopné... nechápu vedení. Dá tolik peněz do takového
podniku a vezme si tam tak šílený personál.... :(

Pethis [13. květen 2008 | 23:06]

Naprostý souhlas s předchozími komentáři Obsluha tragická, když konečně po 20 ti minutách
dostanu na stůl předraženou Stellu v totálně upatlaný sklenici a slečna mi ještě sdělí, že
zablitej stůl od vajglů neutře, protože na to nemá čas tak to považuju za úplnej vrchol. Ceny
absolutně neodpovídají službám.

UNK [23. březen 2008 | 18:14]

Tento podnik mám rád jen když si tam jdu zahrát bowling. Zápor je tohoto podniku takovej jak
už tu psal někdo dřív, že si objednáte a čekáte na to 15min+, což odradí nejednoho hosta.
Ceny jsou dražší, ale chápu, že je to nový, proto chtěj udělat co největší obrat. Dávám 2
hvězdičky

Chico [13. březen 2008 | 19:12]

Nemam ten podnik rád, Staropramen je tam hodně hnusnej a dost drahej. Obsluha šíleně
namyšlená a neochotná. Prostředí mi připomíná něco mezi hernou a hračkárnou pro děti. Když
sem si něco chtěl zahrát, tak mi slečna u pultíku řekla, že si mam koupit jejich supr kartu za 20
kč na předplatnej kredit, jako bych byl stálej zákazník a stál jim o to, a pak si můžu zahrát co
chci. Jediný co se mi líbilo byla vyhlídka z prosklené stěny na noční Plzeň.
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