EUROCOM Investment, s.r.o.
Najväčší charitatívny pelotón Parasport24 Tour bude mať zastávku v Bešeňovej
Bešeňová, 24. máj 2016 – 9. ročník najväčšej charitatívnej cykloakcie Parasport24 Tour
bude mať aj tento rok zastávku v liptovskom aquaparku GINO PARADISE Bešeňová.
500 kilometrov, 30 miest a obcí cez 5 krajov naprieč Slovenska za 6 dní. Tak takúto
výzvu svojou účasťou podporí viac ako 30 známych osobností zo spoločenského života,
aby upozornili na potrebu pomáhať hendikepovaným ľuďom a sociálne slabším
rodinám. V polovici svojej cyklocesty od 30.5.-1.6. sa účastníci pelotónu zregenerujú vo
vodnom svete GINO PARADISE Bešeňová a strávia v ňom výnimočne celý oddychový
deň, počas ktorého doprajú unaveným svalom uvoľnenie v termálnych a čírych
bazénoch.
„GINO PARADISE Bešeňová je už tradičnou a najobľúbenejšou zastávkou Parasport24
Tour. Špeciálne regeneračné účinky poskytne účastníkom cykloakcie Wellnes & Spa so 6
saunami. Voda v našom aquaparku pôsobí blahodarne na pohybové a dýchacie ústrojenstvo.
Tento projekt má niekoľko rozmerov, práve kvôli tejto výnimočnosti sme radi, že aj tento rok
môžeme byť jeho súčasťou. Pomáhame ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú prostredníctvom
odovzdávania darov a finančnej hotovosti, či poukazmi do nášho aquaparku. Snažíme sa
bežným ľuďom priblížiť život hendikepovaných ľudí a športovcov, pretože sú to takí istí ľudia
ako my. Zároveň nás teší, že prezentujeme zdravý životný štýl prostredníctvom bicyklovania.
A koniec koncov ´šlapeme´ cez slovenské mestá, dediny, Tatry a doliny od východu na západ,
teda ukazujeme, aké je Slovensko krásne,“ konštatovala Lýdia Chovancová, marketingová
riaditeľka GINO PARADISE Bešeňová.
Tohtoročná cyklistická benefícia bude venovaná najmä Centrám a ľudom zo včasnej
intervencie. Tieto centrá poskytujú služby rodinám, kde sa narodilo a vyrastá dieťa
s diagnostikovaným alebo indikovaným zdravotným znevýhodnením. „Vzhľadom
k tohtoročnej plánovanej trase pelotónu, bude naša pomoc sústredená do centier, ktoré sa
nachádzajú v Prešove a v Trenčíne a zároveň rodinám z prešovského a trenčianskeho
kraja, ktorým tieto centrá pomáhajú. Pomáhať akciami pod hlavičkou Parasport24 Tour
sa stala droga nielen pre mňa, ale aj pre množstvo známych mediálnych tvárí, ale aj pre
hendikepovaných ľudí, ktorým pomôžeme a oni potom s nami pomáhajú ďalej. Z nováčikov
sa k nám plánuje pridať napríklad cez pomoc rodinám moderátorka Adela Banášová a
v poslednej etape sa do pedálov zašliape aj expremiérka Iveta Radičová. Za osem rokov sme
ako nezisková organizácia vyzbierala pre sociálne slabšie rodiny a rôzne špecializované
zariadenia pomoci sumu v hodnote už viac ako 200 tisíc eur,“ ozrejmuje Miroslav
Buľovský, autor projektu Parasport24 Tour.
Podujatie Parasport24Tour štartuje 29. mája v Prešove a končí sa 3. júna v Trenčíne.

Eurocom Investment, s.r.o. je prevádzkovateľom GINO PARADISE Bešeňová od roku 2003. V roku 2006 pribudli v areáli
nové termálne bazény, v roku 2008 k termálnej časti pribudla relaxačná časť s čírou ohrievanou vodou. V areáli sa nachádza
adrenalínová zóna – toboganová veža so 6 toboganmi, bazén s vlnobitím, detský bazén s vodnými atrakciami, 8 vonkajších
bazénov s geotermálnou vodou, 5 antikorových bazénov s čírou ohrievanou vodou, 8 vonkajších toboganov a šmýkačiek, 3
vnútorné bazény, 1 vnútorný tobogan, átrium s dvoma vírivkami. Vodný raj ponúka služby exkluzívneho Wellness&Spa a
Relax centra. V areáli je k dispozícii 3***+ hotel, reštaurácia a bary, priestory pre kongresy a konferencie.

