Najlepšie leto bolo v GINO PARADISE Bešeňová
Bešeňová (3. september 2013) – Kto nebol toto leto v GINO PARADISE Bešeňová, ten môže
ľutovať. Vodný raj bol plný nevšedných zážitkov. Okrem adreanalínu, relaxu v termálnych
bazénoch, športu a zábavy ste tam mohli stretnúť známe tváre Majka Sprita, Zuzanu
Smatanovú, Luciu Hablovičovú, Eriku Barkolovú, Zuzanu Haasovú a mnoho ďalších
osobností.
Najlepšie leto bolo v GINO PARADISE Bešeňová. Letná sezóna 2013 bola diametrálne odlišná
od predchádzajúcej sezóny, areál ponúka novú zábavno-adrenalínovú časť ako aj nové
športové aktivity – plážový volejbal. Počas celého leta mali v areáli zaujímavé eventy v rámci
projektu Bešeňová v pohybe – Spinning, Zumba master class, Miss fitness, Beach volejball
tour, Jumping, Deep dance víkend, Flash mob, koncerty Majka Spirita a H16, Zuzany
Smatanovej, Kristíny, či Fashion show „známe mamy neznámym deťom“ so známymi
slovenskými moderátorkami a herečkami.

Počas leta sa v areáli súťažilo o 9 x Mercedes-Benz na víkend s plnou nádržou, ako aj o ďalšie
hodnotné ceny. Návštevníkov denne zabával profesionálny animačný tím. Všetky akcie sú
zaznamenané na www.ginoparadise.sk. Tento vodný raj privítal počas letnej sezóny
neuveriteľných 250 000 návštevníkov, čo znamenalo nárast v priemere o 80 % oproti minulej
letnej sezóne. Najviac zahraničných turistov prišlo z Čiech 25 % a Poľska 15 %. Z celkovej
návštevnosti až 56 % Slovákov navštívilo počas leta vodný raj. „Túto letnú sezónu hodnotíme
ako veľmi úspešnú, sme radi, že naše investície a marketingové aktivity sú zo strany
návštevníkov vnímané pozitívne a sú pre nich atraktívne. Už teraz vieme, že budúce leto
bude ešte lepšie,“ dodala k hodnoteniu letnej sezóny Lýdia Chovancová, marketingová
riaditeľka GPB.
_____________________________________________________________________________________________________
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 roku 2012 prišla ďalšia
investícia, v areáli vyrástla zábavno-adrenalínová zóna. Vo vodnom raji sa v súčasnosti nachádza 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. Pripravujú sa ďalšie
projekty – nové kongresové centrum, nové vonkajšie bazény, bowlingový klub a delfinárium s delfinoterapiou. V auguste
2013 sa portfólio spoločnosti rozšírilo o sesterský vodný raj GINO PARADISE Tbilisi v Gruzínsku s rozlohou 22 ha.

V Bešeňovej to cez leto jednoducho žilo a kto tam nebol môže ľutovať, prípadne si už teraz
dať záväzok, že si to vynahradí budúci rok. V areáli si všetci môžu prísť vychutnať jesenný
relax v termálnych bazénoch a v exkluzívnom Wellness & Spa, komplexe s piatimi saunami.
S rodinou si návštevníci môžu vychutnávať morské vlny po celý rok v zábavno-adrenalínovej
zóne. A nadšenci adrenalínu si môžu vychutnať jazdu na najdlhších a najrýchlejších
toboganoch na Slovensku.
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