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Impuls

Adresa: Sokolovská Kategorie: sportbar
Plzeň - Lochotín III. cenová kategorie

Telefon: +420-731-785-760 (do 20kč/pivo)

http://www.bowlingplzen.cz/impuls

Sportbar a pivnice Impuls se nachází v prostorách bývalé diskotéky Impuls. Je zde sázková
kancelář Chance a Tip. Otvírací doba je do 23.00 o víkendu do půlnoci. Součástí je i non-stop
herna s 6ti bowlingovými drahami (do 18:00 za 110,-/hod., 18:00-24:00 180,-/hod.), velkým
množstvím kulečníkových stolů a výherních a zábavných automatů. Jsou zde dostupné tyto
extras: fotbálek - šipky - kulečník - nonstop - bowling - TV/projekce - bezbariérový přístup -
pivo z tanku. V podniku se točí Gambrinus 10°.

Komentáře

gambrinus [27. červenec 2010 | 21:08]

Dvě hvězdičky dávám pouze za pivnici, která se nachází pod úrovní hlavního vchodu, kde je
dnes bowling. Jenže tyto prostory střídají majitele tak často, že \"dole\" je to spíše sezónní
záležitost... \"Nahoře\" kdysi mívali (v postdiskotékovém období) nejlevnější desítku v Plzni.
Dnes je to opravdu tradégie. Nejhorší na tom všem je obsluha!!! Každé pivo platit hned u baru,
ačkoli od barmana sedíte co by kamenem dohodil... Ach jo!

spachtle [23. červen 2009 | 00:49]

Nebejt bowlingu, je to tragédie. Víc jak 1 hvězdu si nezaslouží.

Kiss [16. květen 2009 | 16:19]

Dříve kvalitní disco, dnes spíše 4-ková nálevna, pivo opravdu nestojí za nic, dráhy jsou staré,
obsluha příšerná.

gary [3. květen 2009 | 00:50]

Tak zde jsem byl nadlouho naposled, nedobrovolně zatažen, osazenstvo podivné, pivo hrozné.

jochy [27. srpen 2008 | 16:56]

příjemný ceny na bowling i pivo, ALE. z původních 6 drah většinou aspon 3 nefungujou, ono
taky po par letech provozu bez udrzby je prekvapeni ze drzi aspon nejaka draha. v lete je pod
nizkou strechou snad 40 stupnu, coz je dobry na vytoc, ale uz ne na vykony, kterym zas
nahravaji trosku kratsi drahy a vyhazovaci prikopy...   na pohazovaní vhodné, na lepsi hru uz
ne.

Y [7. prosinec 2007 | 17:49]
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Bowling celkem ujde. Fotbalek mel zporhybane tahla, takze to sou vyhozeny penize. Pivo je
plny bublin jak sifon... Jinak vybaveni tam silne pripomina 90. leta.

Y [7. prosinec 2007 | 17:44]

Bowling celkem ujde. Fotbalek mel zporhybane tahla. Pivo je plny bublin jak sifon... Jinak
vybaveni tam silne pripomina 90. leta.

Fonty [7. prosinec 2007 | 01:36]

Vše bylo relativně OK než barmanovi (majiteli) ruplo v bedně a začal bezdůvodně všechny
kolem sebe mlátit! Museli jsme volat policii! NEDOPORUČUJI v žádném případě!!!!

Chico [22. říjen 2007 | 17:34]

sportbar s pivnicí dobrá kombinace jestli si rádi zahrajete u piva

gambrmen [1. říjen 2007 | 23:47]

prosinec 2006: Bowlingove drahy ponekud kratsi nez je standart, ceny naopak mnohem nizsi
nez je standart (110-160,-/hod). V prostoru Bowlingu je ale diky nizkemu stropu priserne
nakoureno a malo mista pro sezeni ci odlozeni veci. Silene nakoureno je i dole v pivnici. edit
zari 2007: Tak jsem to tam  opet navstivil (tak trochu nedobrovolne), a prekvapilo me jak dobry
tam meli pivo, ac gambrinus, ac asi za 15,- nebo 16,- No a ty jejich slavne drahy vecne
nefungujou, fungovali 4 z 6ti, a za hodinu nefungovala ani jedna...

čajda [1. říjen 2007 | 21:44]

impuls je vpohode na bouling ale maji trochu šikme drahy!!! a kolečnik tam je ok!!!

nathan [24. září 2007 | 23:14]

tady je to fakt hezky dobrej bowling. dobry pivo skvele kulečníky. tam človjek vydrží třeba celej
den.

Janinininka [10. srpen 2007 | 20:18]

Vždycky tam rádi zajdem, dost her na nudu, pivo levné (neříkám, že až tak pitelné). Jen je tam
stále strašné horko, dole v pivnici ale lepší, a jídlo mňam :-)

BuFu [8. červenec 2007 | 11:04]

jde to tam je tam hodne hracich her a automatu ale ta obsluha na zabiti. pivo dobry

Vasek [11. květen 2007 | 14:52]

Je to tu fakt velký :-)

ambiente [5. březen 2007 | 11:47]

Něco naprosto úděsnýho, plno podivnejch lidí, u bowlingu neni k hnutí a pivko se nedá pít, byť
za cenu 14,- je to hodně levný ale chutná jako sodovka! Je to taková nevkusná a nepříjemná
továrna na zábavu.
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