EUROCOM Investment, s.r.o.
Jedinečná cesta za zdravím začína oknom na Chopok
Bešeňová (26. január 2016) – Aquapark GINO Paradise Bešeňová sa počas zimných
mesiacov rozrástol o novú fínsku saunu s názvom Chopok. Návštevníci Liptova si
odteraz spestria svoju dovolenku v termálnych vodách o nový zážitok. Originálne
saunové ceremoniály prebiehajú každú stredu a sobotu od 18. hodiny v saune, ktorá je
unikátna svojím dizajnom. A nielen to, zárukou ešte intenzívnejšieho saunovania je
kvalifikovaný sauna majster v ľudovom kroji.
„Wellness životný štýl je veľmi populárny a my sa snažíme držať trendy. Preto sme sa
zamerali na rozšírenie nášho Wellness & Spa o novú saunu - v podobe „okna“ na Chopok,
ktoré dotvára jedinečnú atmosféru. Aby sme saunovanie ešte viac ozvláštnili a aby si
návštevníci odniesli výnimočný zážitok, pripravili sme špeciálny saunovací program
s profesionálnym sauna majstrom. Saunový ceremoniál v dĺžke 15 minút zahŕňa zahrievanie,
termické nárazy a príjemnú hudbu dotvárajúcu atmosféru“, opísala novinku Lýdia
Chovancová, marketingová riaditeľka z GINO Paradise Bešeňová.
Saunovanie v novej fínskej saune zatraktívňujú zdraviu prospešné saunové ceremoniály ako je
napríklad citrusový (bylinkový), tematický ceremoniál a ceremoniál s názvom Zima na
Chopku. Spestrením saunovania je tzv. ceremonial show, pri ktorej sa hostia dobre pobavia,
ale saunovanie je aj o niečo intenzívnejšie. Profesionálny sauna majster za pomoci
aromaterapie, rozvírením horúceho vzduchu a postupným zvyšovaním teploty v saune docieli
rovnomerné prehriatie tela, uvoľní ho a detoxikuje. Zahrievací citrusový alebo bylinkový
ceremoniál začína pri teplote 70 oC a ako aromaterapia sa vo forme éterických olejov používa
grapefruitová alebo mandarínková silica. Kropením saunových kameňov a postupným
vírením vzduchu stúpne teplota cca na 90 oC. Pri tematickom ceremoniáli stúpa teplota
vzduchu na 100 oC a pri Zime na Chopku stúpa teplota vzduchu až na závratných 115 oC.
Pravú Zimu na Chopku spríjemňuje návštevníkom jedľový alebo mätový éterický olej. Na
mierne schladenie organizmu a prekrvenie pokožky podáva sauna majster v ľudovom kroji
ľadový peeling.
Saunový ceremoniál je zárukou unikátneho zážitku, ale najmä posilnenia imunitného systému
a celkovej detoxikácie. Pre sauna majstra ide o fyzicky náročnú činnosť, pri ktorej sa zahreje
najviac zo všetkých účastníkov, preto je vhodné ho na záver odmeniť potleskom. Pri novinke
s nádherným výhľadom na panorámu Chopku si návštevníci aquaparku GINO Paradise
Bešeňová dokonale oddýchnu a doprajú svojmu telu božský pokoj a nezabudnuteľný zážitok.
Video si môžete pozrieť TU.

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.

