GINO PARADISE Bešeňová sa preskáče do leta
Bešeňová (3. júl 2014) – V GINO PARADISE Bešeňová privítajú leto jumpingom.
Pripravených je takmer 100 trampolín, skákať budú malí aj veľkí s profesionálnymi
inštruktormi. Skvelá nálada, šport a zábava, to všetko v sobotu 5.júla.

GINO PARADISE Bešeňová sa do
leta doslova preskáče. Už túto
sobotu 5. Júla sa bude v areáli
hromadne skákať - jumpovať na
trampolínkach. Jumping - šport
plný zábavy a eufórie, ktorý
spaľuje
tuky
a
posilňuje
problémové partie tela. Podstatou
tohto aeróbneho cvičenia sú skoky,
či balansovanie na pružnom
výplete malej trampolíny. Počas
hodiny Jumpingu je možné spáliť
až 1000 kcal.
Celý deň budú jumperov hodinami
Jumpingu sprevádzať profesionálni
inštruktori: Lucia Lajčiaková, Lucia
Iváková, Petra Janigová, Zuzana
Feltovičová, Katarína Kuncová,
Róbert Klopstock a ďalší.
AJ toto leto čaká všetkých v GINO
PARADISE Bešeňová jedinečný
program. V júli sa bude v areáli
zumbovať, odohrá sa turnaj
v plážovom volejbale, a okrem
toho prídu známe slovenské
osobnosti predviesť modely Ivety
Haasovej na Art fashion show.
V auguste
prídu
do
areálu
najkrajšie fitnessky, extrémne
športy, Majk Spirit, Lady Mel
a opäť známe osobnosti. Počas celého leta sa o zábavu postará profesionálny animačný tím. A to
najlepšie nakoniec, celé leto sa súťaží o auto na víkend a o skvelé ceny. Viac na www.ginoparadise.sk.
_____________________________________________________________________________________________________
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
zábavno-adrenalínová zóna – toboganová veža so 6 toboganmi, bazén s pravými morskými vlnami, rodinný 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, reštaurácie a bary, priestory
pre kongresy a konferencie.

