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Buena Vista Club

Adresa: Kollárova Kategorie: do klubu
Plzeň - Centrum II. cenová kategorie

Telefon: +420-377-921-291 (do 20-26kč/pivo)

http://www.buenavistaclub.cz

Nový Buena Vista Club navazuje volně na tradici stejnojmenného klubu, jenž byl již před
několika lety nedílnou součástí kulturní scény v Karlových Varech.
Buena Vista Club je místem setkávání přátel, obchodních partnerů, různých kultur a období.
Místem, kde zábava a požitek získávají novou dimenzi Oficiální text.
Nový multikulturní klub v Plzni, který zahájil provoz v dubnu 2006. Živá i reprodukovaná hudba
nejrůznějších žánrů, DJs, divadelní představení, výstavy a vernisáže. Součástí též
klimatizované Café a Bistro.
Jsou zde dostupné tyto extras: kulturní akce - TV/projekce - bezbariérový přístup. V podniku se
točí Gambrinus 10° - Plzeňský Prazdroj .

Komentáře

helb [1. říjen 2012 | 09:26]

Klub hezky, pivu se radeji vyhnete (10 i 12).

Kiss [16. září 2009 | 15:45]

Podnik velmi zdařilí a nečekaný, možná trochu na nevhodném místě ve špatné čtvrti, ceny jsou
nadsazené, ale místní slasa párty je výborná!

gary [2. červen 2009 | 00:32]

Vzhledem k tomu, jakou zde hrají hudbu, tak jsem zajdu jen vyjímečně. Ale i přesto musím
klub pochválit. Z dřívější rozpadlé budovy udělat něco takového, klobouk dolů. Jídlo zde
nehledejte, ale piva a kktejly a velké množství alkoholu zde rozhodně najdete.

ludfra [15. duben 2009 | 19:24]

Moc pěkný klub, prostově výborně vyřešené, zvlášt´ ten balkon se povedl. Měl jsem možnost
zde ochutnat dvánactku a moc mi chutnala, zvláště z mojí oblíbené sklenice :-)

pichy [8. srpen 2008 | 23:41]

Další možnost pro začínající kapely ukázat se. Mý očekávání však nenaplnil a zrovna dvakrát
ho nevyhledávam.

Shotice [20. květen 2008 | 21:47]

Absolutní shit bar, hrozná obsluha, malej výber nápojů, neochota, jediné plus jsou živé
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koncerty. Na posezení to rozhodně není

gambrmen [16. únor 2008 | 15:27]

Prostor peknej (hlavne na koncerty), ale cenu opravdu hodne natazeny!! (pivo 31,-).

pavliCZECH [6. únor 2008 | 16:25]

Jeden z nejlepších klubů v Plzni. Občas tam ale hrajou kapely, který bych radši neviděl a
neslyšel...:-)

Tomek [21. prosinec 2007 | 17:17]

Byl jsem zde na Mig 21. Suprovej koncert a klub to samé. Sice ne moc velký, ale za to útulný
sál a pěkný bar s příjemnou obsluhou.

Vrky [30. listopad 2007 | 23:07]

Byl jsem tady na Karaoke show a byl to zážitek. Skvělý vybavení, výborný pivko a obsluha
příjemná, pěkná:) Určitě jeden z nejhezčích klubů v Plzni.

čajda [6. listopad 2007 | 16:30]

dobry klub osloha vyborna a vevnitr to maji nadherne vybaveni!

Matci [21. říjen 2007 | 22:54]

Super prostředí, super hudba... krásnej podnik, kterej stojí za to...

flyaway [24. květen 2007 | 16:04]

Buena Vista Club - nejlepší klub v Plzni! Příjemná a vždy usměvavá obsluha, rozmanitý
kulturní program a unikátní prostředí je samo o sobě kulturní zážitek... :) Určitě stojí za
návštěvu!

Pavlina.M [12. květen 2007 | 20:25]

Tento klub mě hodně zklamal. Má sice příjemné prostředí, ale obsluha má na svém chování
hodně co vylepšovat. V žádném jiném klubu v Plzni se ke mně nechovali tak neurvale, jako
právě v Buena Vistě. Nehledě na to, že jsem původně obsluze věřila a nepřepočítala si
vrácené peníze => za capuccino jsem platila 139 Kč !!! Vy si tedy na číšníky dávejte pozor.

Riana [26. březen 2007 | 09:03]

pěknej klubík, i když ceny poměrně vysoký, pěkně zařízený

Fikusak [14. únor 2007 | 10:12]

Trochu by to chtělo vyladit program, celkově... Až při Monkey Bussines tam snad bylo poprvé
plno... Vtipná je figurka pana provozního, šéfovitější šéf už snad nemůže být...:-) Bez něj by
snad personál ani židle neuklidil...:-))) Ale co, kavárna dobrá.:-)

Lomi [12. únor 2007 | 20:52]

Vůči tomuto klubu začínám chovat docela protichůdné pocity. Co se týče prostředí, personálu
a avizovaných akcí, to je jedno velké plus. Přinejmenším při otevírání klubu jsem si říkal, že
takový podnik v Plzni hodně chyběl. Ale ke vší smůle, pokaždé, když jsem do tohoto klubu
zavítal, odcházel jsem nepříliš spokojen. Zejména u filmů, kdy je avizován "Klub náročného
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diváka", ale promítá se dabovaný film, je to dost pruda. Dnes už jsem se na to nemohl dívat a
radši jsem odešel, to když si "nároční diváci" vybrali dokonce dabing sami. Co na to říct? Že
bych byl jako divák odchovaný Filmovým klubem až příliš náročný?

L@D@ [2. listopad 2006 | 21:49]

Klub, ktery je velmi stylove upraven. Zvenku vypada jako secesni domy od Gaudiho a vevnitr
sem si pripadal jak v parku Guell, kde je uplne stejna nekonecna lavicka :-) Vhodne jak na
koncerty, tak na posezeni u kavy v hornim patre.

Johnny [30. září 2006 | 15:26]

Velmi stylové prostředí, profesionální technické vybavení klubu a zajímavý program. To mne
na tomhle podniku opravdu zaujalo. Myslím, že může očekávat mojí další brzkou návštěvu...
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