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 Jsou zde dostupné tyto extras: . V podniku se točí
Hoegaarden White  - Stella Artois .

Komentáře

Blondynka [18. listopad 2010 | 22:52]

Nevěřila jsem, ale Aréna se opravdu změnila o 100%! Vyhazovači žádnou spodinu nepouštějí,
přidali nový koktejlový bar, takže jsou 3, zábava super a studentský středeční párty fakt
bomba! Měla jsem možnost si zahrát i poker :)Chválím!

čiči [13. listopad 2010 | 03:05]

jo jo také jsem se po dlouhé době vratila do areny, a musím říct že suuupr. Má to úroveň!!! a i
jsem si oblíbila Nonstop bar, chodím tam v týdnu na kafčo, je to tam supr, bar kam se
nestydím jít. supr držím palce. jděte se tam mrknout. :-)))

dandy [8. listopad 2010 | 12:18]

Byla jsem v ARENE zase po dlouhé době a musim uznat ze je to fakt velka zmena a hlavně
tam zacali chodit konecne normalni lidi . Mají tam tři bary tak že na pití nečekáte hodiny a
super pohodlný křesílka. Mě se tam moc líbilo konečně je zase na Lochotíně kam chodit !!!

Andýsek [2. listopad 2010 | 21:21]

Brrrrr... Hnus, hnus, hnus. Nejvíc národostních menšin na m2 v klubu který je na úrovni čtyřky
hospody. Agresivní romové, ukrajinci, slováci, poláci atd. kteří tam jdou jen dělat bordel a rvát
se. Po dlouhé době vyzkoušeno a i když se teď Aréna tváří jeko nový podnik nic moc se tam
nezměnilo. Prostě hnus, hnus, hnus..

Merlin [2. listopad 2010 | 14:51]

Zdarec lidi, asi by to tu chtělo krapet probrat staré příspěvky, po kompletní rekonstrukci a
novém otevření 17. září nemá Aréna s tou původní prakticky nic společného. Prostředí super,
pití na úrovni, zábava OK - a jako soukromý klub funguje s filtrací \"nežádoucích\" už u vchodu.
Nejlepší je přijít tam a přesvědčit se. Jo, mimochodem součástí Arény je i nonstop bar, takže
po skončení diskárny se dá vesele kalit dál :D

sagrero [12. říjen 2010 | 01:05]
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Aréna prošla kompletní rekonstrukcí interiéru. :))) mě se tam líbí...

Kiss [8. září 2010 | 20:53]

Vždycky jsem býval klasický aréňák, a nebyla by jedinná sobota či pátek, kterou bych tady v
15-ti letech vynechal, jo kde jsou ty časy...

miffi [21. leden 2010 | 16:22]

Dřív to bej. nejlepší disko v Plzni. Ted je stoho zapliváná diskotéka plná uk větnamců a různé
přistěhovalecké spodiny.člověk aby se bál tam jít bud tam někoho okradou nebo zmlátí nebo
bylo pár případů i pokusí znásilnit no jestli vám to za to stojí?mě teda ne

listicka [7. srpen 2009 | 20:05]

Tento podnik je po vzhledove strance dost zajimavy, jedina diskoteka v Plzni ve stylu 90 let,
coz se mi hodne libilo, bohuzel to posledni dobou kazi dj stylem hudby, poslouchat celou noc
techno, to se opravdu neda. No a samozrejme, ze nekteri navstevnici nejsou uplne slusni.
Mozna by to chtelo udelat nejakou akci, ale to nejspis pana, ktery Arenu vlastni nenapadne,
vzdyt jak dopadla Alfa, nikdo uz tam nechodi. Doufejme, ze Arena na tom bude lip. Ted tam
chodit opravdu nema cenu.

gary [2. červen 2009 | 02:00]

Jasná ukázka, jak se může podnik zhoršit za několik let. Už jsem nebyl dlouho a dlouho taky
nevkročím. Abych se díval na bandy tančících cikánů, ukrajinců či vietnamců, kteří se slušně
předvádějí. To opravdu ne.

BeeZze [16. listopad 2008 | 19:32]

Za 7 let co tam občas se známými vyrazim se absolutně nic nezměnilo, mnoha lidem tato v
Plzni ojedinělá diskotéka vyhovuje, ale ty debilní vyhazovače by vyměnit mohli...

Shotice [26. říjen 2008 | 10:33]

Diskotéka pro burany z Locháče, verbeš kolem nechutný prostředí .. pití nelze hodnotit jeden
dojem mi stačil abych se tomuto místu navždy vyhla.. Takže souhlas:utíkejte co můžete:-)

Chico [20. květen 2008 | 11:49]

Jediná diskotéka kde jsem nepotkal davy dětí mačkajících se na sebe. Hudba je skvělá a
spousty místa k projevu. Prostředí zůstalo ve stylu klasických diskoték z 90. let, všude to bliká
a svítí. Kazí to jenom vysoký ceny piva, blbý vyhazovači, cigoši a úkáčka. Naškodu je taky
poloha, až na Lochotíně.

Vladimír [22. březen 2008 | 16:47]

jde o místo, které může klidně soutěžit o nejhorší podnik v plzni. prostředí, hudba, pivo, lidi -
všechno ale fakt úplně všechno je tady naprosto hrozný.

pavliCZECH [6. únor 2008 | 16:34]

Discotéky jsou mi odporné všechny, ale tato extra zvláštním způsobem...

SNIKERSKA [30. leden 2008 | 10:17]

No pivo hnusný .. muziky dobrá vyhazovači HROZNÝ kdyby byla ta společnost bez cikánů
ukrajinců a vjetnamců tak by to bylo v pohodě.. ale jinak příjemná atmosféra 
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Y [7. prosinec 2007 | 16:09]

Disko pro tvrde jadro. Jestli si chcete zacit s ukrajinama v kozenych bundickach urcite v patek
zajdete. Jinak jde o obstarozni disko s prijatelnym, ale drahym pivem.

Švejk [5. prosinec 2007 | 17:16]

Perfektní stará muzika a vnitřní vybavení tohoto podniku vás okamžitě přesvědčí že jste se
právě ocitli uprostřed devadesátých let. Tento krásný dojem vám jen lehce pokazí hned u
vstupu \"hrozně milí vyhazovači\" a uvnitř podniku bandy cikánů, ukrajinců atd. Dále pak to že
točí jen velkou desítku za 25Kč je další nemilá věc. Jinak zde nepotkáte bandy děcek jako
někde ve městě takže velké plus. Myslím že za příležitostnou návštěvu tento klub opravdu
stojí.

Vrky [30. listopad 2007 | 23:28]

Sice tady nejsou malý děti, ale potkával jsem tam hodně cikánů, který byly hodně agresivní.
Jinak je to tady fajn.

misaMisova [4. listopad 2007 | 12:53]

Myslim, ze super, neni to jako jedna z mnoha diskotek v Plzni, kam zavitaji mala decka...
Hudba bezvadna.

Sandy65 [9. červenec 2007 | 09:18]

Kolem jedný je to super... no jo vzpomínky na sobotu a neděli to je nejlepší :)

lee [3. červenec 2007 | 23:24]

je to fakt, každou sobotu po půlnoci s tak litránkem lehčího v krvi paráda, hlavní roli hrajou
starý dobrý časy, najdeš i některý dávný personál:-)

m@estro [14. červen 2007 | 22:37]

No myslim že jedna z nejlepších diskoték v Plzni. Pivo nic moc, ale paňáky se dají. A ani moc
nepodělávaj. Na sobotní noc a nedělní ráno opravdu super místo.

Cartman [26. květen 2007 | 19:29]

Každou sobotu po pulnoci BOMBA!! a super personál

Vasek [11. květen 2007 | 14:53]

Nohy na ramena a zdrhat :-)

Vitek [25. duben 2007 | 22:14]

Asi takhle, Aréna je podnik, kde před půlnocí nikoho nepotkáte, ale jakmili se to okolo jedný
rozjede, tak je to tam dost pěkný. Spousta hezkejch slečen a ten Rum s colou....

Vohry [14. březen 2007 | 13:30]

Aréna už prostě dneska nefrčí no..:( Když jsem tam naposled byl tak tu skoro nikdo nebyl a to
vypovídá za vše..

nasa [2. leden 2007 | 14:17]
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Peklo! Silena diskoteka - nikdy jsem nevydrzel dele nez pul hodiny. naspeedovany deti +
dementni vyhazovaci
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