EUROCOM Investment, s. r. o.

Najlepšia veľkonočná kúpačka bude v Bešeňovej!

Bešeňová (3. apríl 2014) – Najlepšia veľkonočná kúpačka bude v pravých morských vlnách
GINO PARADISE Bešeňová. Na všetkých čaká veľkonočný víkend plný zábavy v bazénoch a
toboganoch, ukážky ľudových tradícii, remesiel, plieskanie bičom a ešte oveľa viac.
Jar pomaly prichádza a s ňou sa blíži Veľká noc. Najlepšiu veľkonočnú kúpačku chystajú v
GINO PARADISE Bešeňová. Čaká tu na všetkých bohatý veľkonočný animačný program.
Už tradične, ako každý rok, sa vodný areál bude niesť v znamení ľudových tradícii. Počas
veľkonočného víkendu je možnosť nazrieť do tajov ľudových remesiel a vidieť výrobky
umeleckého košikárstva, výrobu kraslíc a techniky zdobenia, výrobu korbáčov z prútia,
výrobky z dreva (korýtka, varechy), odlievanie sviečok zo včelieho vosku a včelie produkty.

Ľudové tradície bude v areáli prezentovať aj ľudová huba Haluška, ktorá predvedie tradičnú
veľkonočnú oblievačku. Priamo z bazénov môžu návštevníci obdivovať plieskanie bičom, tí
odvážnejší si to budú môcť aj vyskúšať. Pre najmenších budú pripravené tvorivé dielne, kde
sa budú maľovať vajíčka a pliesť korbáče. O zábavu sa postarajú animátori so skvelým
programom a súťažami.
Aj počas veľkej noci si návštevníci môžu vychutnať relax v 7 termálnych bazénoch,
relaxačnom bazéne „Mara“ a atrakcie zábavno‐adrenalínovej zóny, kde nájdu 30 m vysokú
toboganovú vežu so 6 novými toboganmi, bazén s pravými morskými vlnami a detský vodný
svet s hradom, šmýkačkami a vodnými delami.
_____________________________________________________________________________________________________
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 sú k dispozícii 4 štvorhviezdičkové hotely, reštaurácia a bary, priestory pre kongresy a konferencie.

