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Bowling Plaza

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

Telefon: +420-737-206-218 (od 26kč/pivo)

http://www.bowlingplzen.cz/plaza/index.php?goto=8LGMZN7l&sekce=8LGMZN7l&lng=cz

Bývalý Fantasy park. Prostředí pozměněno.
12 profi bowlingových drah od firmy Brunswick
6 profi kulečníkových stolů
Možnost pořádání rautů a firemních akcí. Jsou zde dostupné tyto extras: kulečník - kulturní
akce - internet/Wi-Fi - bowling - TV/projekce - nekuřácký prostor. V podniku se točí Gambrinus
10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

Dorotka [5. říjen 2014 | 17:12]

Něco tak trapného jsem ještě neviděla ubohý Karlosi!! Samochvávala smrdí :-) Jen aby ostatní
rozuměli pan Karlos je bývalý zaměstnanec, který se v Plaze dlouho neohřál. Co také čekat od
člověka, který měl protekci od takové chudinky :-)

karlos350 [8. listopad 2013 | 16:18]

Kdyz jsem tu byl poprve tak hrozna obsluha!! Neochotna a cokoliv se ji reklo bylo spatne, ale
nedavno majitel promenil obsluhu a uplna bomba! Vubec jsme necekali a kdyz uz tak se
slecna slusne omluvila. Obsluha proste bomba usmevava, nejaky ten vtipek prohodi a pta se
jestli mame vsechno. No proste jsme koukali a byli hrozne prijemne prekvapeny :)) Az se nam
nechtelo ani domu :D Dokonce jsem se povšiml,  ze uz muzske pohlaví zacina byt za barem,
take prijemna zmena :). Piti samozrejme porad stejne dobre, ale obsluha bomba!! Doporucuji
navštívit v tydnu :) Budeme se uz zase radi vracet :) Dekujeme :)

Zadži [30. leden 2012 | 17:06]

Byli jsme tu s přítelkyní zapít narozeniny, snad nejhorší podnik kde jsem kdy byl. Obsluha jako
kdyby jí vadilo že vůbec něco chcete. Nejprve trvalo 10minut než si nás někdo všimnul. Pak
jsme půl hodiny sme seděli s prázdnou skleničkou. I když na nás barmanka koukala od baru.
Když jsme si chtěli znovu obědnat a nikdo nešel a zašel jsem si obědnat k baru, barmanka se
chovala jak kdybych jí plivnul do obličeje. Opravdu nedoporučuju,špinavé stoly a bordel u
kulečníkových stolů nepočítam... Že se majitel nestydí tam něco takovýho zaměstnávat...

allfii [19. leden 2012 | 15:24]

Jako zákazník jsem byla velmi nespokojená s obsluhou. V době kdy obsluha byla u stolečků
jsem čekala deset minut na objednávku, dále jsem si nic objednat nemohla, neboť ani jedna ze
servírek nehodlala opustit bar, kde všechny čtyři jen stály a drbali. Ani jedna z nich neměla
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svázané vlasy. Prosklené stolky byly špinavé. Se zaplacením to bylo to samé. Tento přístup
jsem zde zažila už poněkolikáté.

L@D@ [12. leden 2011 | 16:41]

Kvalita bowlingu je výborná. To se ovšem nedá říci o obsluze a kazí dojem z celého podniku.
Myslím hlavně pánskou část obsluhy, jedním slovem TRAGEDIE!

gary [14. prosinec 2010 | 19:09]

Byl jsem zde poprvé od změny majitele a prostředí se skutečně změnilo, podnik je skutečně
velký a i přesto narvaný, což svědčí o kvalitě, což můžu potvrdit zejména u mé oblíbené Stelly
Artoisa, obsluha sice na baru, ale to mě až tak nevadí.
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