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Watt Music Club
Adresa:
Telefon:

Americká
Plzeň - Centrum
+420-603-552-122

Kategorie: do klubu
II. cenová kategorie
(do 20-26kč/pivo)

http://www.wattmusicclub.cz
Music club nacházející se ve sklepních prostorech přímo v centru Plzně. Pravidelně se zde
konají diskotéky a koncerty různých žánrů. Možnost pořádání soukromých akcí, svateb a pod.
Aktuální program na stránkách podniku.
Otevírací doba:
St-Čt 19:00 - 2:00
Pá-So 19:00 - 4:00
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní akce. V podniku se točí Plzeňský Prazdroj Gambrinus Excellent 11°.

Komentáře
makky [26. březen 2011 | 11:38]
Dobrý místo, ale opravdu mě naštvala obsluha, která si automaticky brala dýško a
zaokrouhlovala si při placení ceny nahoru !!!
gambrmen [23. prosinec 2009 | 02:48]
edit prosinec09: Po znovuotevreni se tu mnohe zlepsilo: obsluha, asi i lehce ceny, zmizela ta
rampa mezi podiem a parketem, a zvukar se zda byt simpaticky nadsenec:-) duben09: Jsem
sice rad za kazde nove misto kde jsou live koncerty, ale v tomto podniku se mi moc nelibi,
pripada mi to tam jako neco mezi jeskyní a bordelem, k tomu hnusny drahy pivo a taky se tam
na muj vkus pohybuje moc 88.
Kiss [26. říjen 2009 | 19:16]
Byl jsem na slavnostním otevření tohoto clubu, od té doby se mnohé změnilo, ale je to v
současnosti asi nejmodernější zařízení svého druhu v Plzni.
gary [26. říjen 2009 | 19:12]
Nedávno jsme měli možnost prohlídky přímo od jednoho z vlastníků tohoto multižánrového
klubu. Prostory jsou skutečně velké a přímo ideální pro hraní dj
Hanyska [22. září 2009 | 10:40]
Osobně mě WATT vůbec neoslovil. Hezké prostory, ale to je tak vše. Celkově to tam na mě
působí dost divně.
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Shotice [26. říjen 2008 | 10:27]
Skvělý prostory ale obsluha a celkově atmosféra na mě žádný dojem neudělala. Je třeba více
zapracovat na programu a na vylepšení prostoru.
SNIKERSKA [2. červenec 2008 | 09:25]
Tak tenhle podnik se teprve nedávno otevíral a spousta lidí oněm neví. Ale je to příjemné
místo s chladným vzduchem a ne jako ve Staru. Obsluha příjemná akorát by tam nemusel tak
často hrát DJ X..
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