Parasport24 bol relaxovať opäť v Bešeňovej

Bešeňová (4. jún 2014) – Projekt Cez Slovensko na bicykli za 5 dní je opäť na slovenských
cestách. 40 nadšených športovcov sa vydalo na týždňovú cyklotúru, už počas prvých dní
bicyklovali v daždi, proti vetru aj so slnkom nad hlavou. Aj tento rok robia 12
hendikepovaných športovcom spoločnosť známe slovenské osobnosti. V strede túry sa
športovci zastavili v Bešeňovej aby zregenerovali svaly a nabrali sily na ďalšie kilometre.
Aj počas siedmeho ročníka sa GINO PARADISE Bešeňová stala zastávkou pre Parasport24
v rámci projektu Cez Slovensko na bicykli za 5 dní. „Tento ročník je zatiaľ najsilnejší.
V skupine máme až 12 hendikepovaných športovcov, ktorým robia sprievod známe
osobnosti ako napríklad Ján Grexa, Zuzana Vačková, Ján Mečiar, Bibiana Ondrejková,
Marián Lechan, Samuel Migaľ, Katarína Landlová, Přemek Boublík, Jakub Petraník, Radek
Bakalář, Ján Žgravčák, Martin Šmahel a ďalší, popisuje Miroslav Buľovský, manažér
združenia. „Trasa je veľmi náročná, preto je potrebné zregenerovať telo. Najlepším
miestom je určite GINO PARADISE Bešeňová, pretože vyčerpané svaly zregenerujú
v termálnych bazénoch. Neuveriteľne sme sa zabavili v morských vlnách a na toboganoch
a samozrejme najúžasnejší je Wellness & Spa, “ dodal pán Buľovský.
Súčasťou skupiny bola aj Lýdia Chovancová, marketingová riaditeľka vodného raja, ktorá
takto popisuje svoje dojmy: „Tento projekt je skvelý a preto sme radi, že sme jeho
súčasťou. Stráviť s týmito ľuďmi pár dní je nezabudnuteľný zážitok. Bývala som na izbe
s Luckou Rudyovou, vozičkárkou a mala som možnosť vidieť ako zvláda každodenné veci,
ktoré sa niekedy nám zdravým ľuďom zdajú byť náročné. S obdivom som sledovala, ako si
Pavlínka Triščová, ktorá nemá vrchné končatiny, zašívala tričko a to len pomocou nôh. A to
nehovorím o jej krásnych obrazoch. Každý z nich je niečím výnimočný.“
Tohtoročná cyklo túra začala 2. júna v Spišskej Novej Vsi kde ich ráno sprevádzal intenzívny
dážď, na druhý deň v Tatranskej Štrbe neukazoval teplomer viac ako 4 oC. Na trase ich vítajú
ľudia a deti na námestiach v mestách a obciach, ktorí s obdivom sledujú športové aj životné
nadšenie športovcov, ktorí to nemajú v živote ľahké. Akcia sa končí v piatok 6. júna na
námestí v Trenčianskych Tepliciach.

_____________________________________________________________________________________________________
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.

