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Crazy Music Club

Adresa: Malická Kategorie: na bar
Plzeň - Roudná II. cenová kategorie

Telefon: +420-602-151-053 (do 20-26kč/pivo)

http://www.crazyclub.cz

Vcelku pohodový klub na Roudné s různorodou hudbou a DVD produkcí. Příjemné posezení
ve dvou nebo pořádná víkendová pařba s partou, která má někdy nevyzpytatelné konce. Po
domluvě možnost rezervace celého klubu. 
Otvírací doba: 
Ne-Čt 19.00 - 02.00 
Pá-So 19.00 - 04.?? 
Jsou zde dostupné tyto extras: šipky - TV/projekce. V podniku se točí Rychtář 12° - Gambrinus
Excellent 11°.

Komentáře

jochy [22. únor 2010 | 09:54]

Vcelku pohodový klubík v klidné části plzně. Rychtář 12 chutná výborně. Problémem je
absolutní absence kyslíku pro nekuřáky.

Narttu [14. duben 2008 | 18:36]

Nejlepší afterparty bar v Plzni:))))

genetik [26. říjen 2006 | 16:23]

Gambáček maj pro muže dobrý, a pro ženy příliš silný ;)))) Mínusem je podle mě ozvučení.
Taky je škoda že je to tak z ruky ... :/ 

Fiky [11. říjen 2006 | 10:39]

Pěkný klubík s příjemným prostředím a G12 k tomu je poslední věc, co dobrý klub potřebuje.
Jediný problém pro mě, že je trochu z ruky. Dostat se tam a pak zpátky připitý na Enko je
celkem problém.  

Víťa [3. duben 2006 | 16:01]

Souhlas s kchalanama, v Crazy Music clubu lze realizovat parádní akcičky a G 12 tomu dá
vskutku vysoké obrátky ;-)

ambiente [2. duben 2006 | 13:01]

Parádní klubík, chce si to jen vyšětřit čas a vyrazit na Roudnou. Zdejší akce mají opravdu
nevyzpytatelné konce, neboť G12° je v jistých ohledech tak trochu zrádná:) Jinak k poslechu
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hudba, která je obecně považována za dobrou, takže se rozhodně nemusíte bát nějakého
fiaska. 

Abuse [2. duben 2006 | 12:06]

Pěkný klub s příjemnou obsluhou. Pařby můžou mít někdy opravdu nevyspytatelné konce.
Hlavně díky Gambrinus dvanáctce, která chutná, ale taky zabíjí :)
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