Bajka
Police

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Lokal „Bajka” pełniący rolę restauracji, dyskoteki,
dancingu, pubu zlokalizowany jest na Osiedlu Anny
Jagiellonki na Nowym Mieście w Policach. Aby
dojechać na miejsce należy skręcić w ul. Roweckiego
zjeżdżając z Ronda im. ks. abp. Kazimierza
Majdańskiego i kierować się do końca ulicy, aż po
prawej stronie pojawi się duży, biały parterowy
budynek. Lokal znajduje się ok.10 minut drogi na
pieszo od przystanku komunikacji miejskiej „Police
Osiedle Chemik”, przy którym zatrzymują się autobusy
linii nr 103, 106,107, 111, Linii Samorządowej, Plażowej
i Działkowej oraz linii pospiesznej A.
Bajka jest lokalem, który dysponuje szeroką ofertą
gastronomiczną, jak również zapleczem dancingoworestauracyjnym. Serwowane są tutaj dania z grilla,
fastfood i inne dania obiadowe, napoje zimne i gorące.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc na imprezy
okolicznościowe i nie tylko. W piątki i soboty w
godzinach wieczornych i nocnych organizowane są
dyskoteki, podczas których uczestnicy bawią się przy
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dźwiękach muzyki polskiej i zagranicznej i korzystają z
usług baru serwującego szybkie przekąski i napoje
alkoholowe. Od czasu do czasu w dyskotece odbywa
się karaoke, w którym mogą wziąć udział wszyscy
chętni do tej zabawy.W lokalu obowiązuje konieczność
pozostawienia odzienia wierzchniego w odpłatnej
szatni. Klienci mogą zasiąść przy stolikach, jak i w
lożach. W okresie wiosenno-letnim zapewnione są
także stoliki i krzesełka przed lokalem.
Wstęp wolny na co dzień. Wstęp odpłatny na imprezy
okolicznościowe.
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