V GINO PARADISE Bešeňová bolo cez víkend poriadne horúco a na príčine nebolo slnko!
Bešeňová (15. júl 2013) – V GINO PARADISE Bešeňová bolo tento víkend skutočne horúco,
ale nie kvôli slnečným lúčom. V piatok prišli do vodného raja tie najkrajšie ženské fitness
telá z celého Slovenska. Pri pohľade na ne sa museli mnohí páni schladiť v bazénoch.
V sobotu fitness víkend pokračoval akciou Zumba fitness master class.

Tento víkend sa v GINO PARADISE Bešeňová žilo zdravým
životným štýlom. V piatok sa totiž konala súťaž Nutrend fitness
model a fitness bikini. Divákom a porote sa na pódiu predviedli
skutočne krásne fitnessky. Osem finalistiek hodnotila odborná
porota. Karina Antovská, ktorá zbiera za posledné roky tituly
absolútnej majsterky sveta a európy v bikini fitness , Janka
Majerníková sa môže pýšiť titulmi majsterky Európy
a vicemajsterky sveta vo fitness bikini, Katarína Tomášová
zbiera tituly v naturálne kulturistike a fitness, vyhrala aj svetovú
súťaž INBA Natural Olympia. Do poroty bol zaradený aj jeden
pán z davu, ktorým bol Peter Winkler, zhodou okolností tiež
fitness tréner. Porota hodnotila dievčatá v dvoch povinných
disciplínach, tou prvou bolo pózovanie v štvrťobratoch. Pri
druhej disciplíne sa dievčatá najskôr predviedli vo voľnej
promenáde a následne absolvovali aj rozhovor s moderátorom.
Naše odborné porotkyne neostali len za porotcovským stolom, divákom odkryli zákutia fitness súťaží,
porozprávali im o životnom štýle fitnessiek. Karina Antovská hovorí: „je to tvrdá práca, základom je
úprava stravy a cvičenie“, Janka Majerníková dopĺňa svoju kolegyňu:“dôležitý je však aj oddych
a relax“. Aj Katarína Tomášová porozprávala o svojom koníčku, nejeden z divákov ostal prekvapený
keď povedala:“ vstávam každý deň o 4 hodine ráno, idem si zacvičiť, aby som od siedmej už sedela
v kancelárii a pracovala“, Katka pracuje v samospráve mesta Martin.

Po dlhom rozhodovaní nakoniec porota udelila
tri tituly. Titul Miss sympatia GINO PARADISE
Bešeňová získala Ivica Fejletová, titul Miss
najkrajšie pozadie udelila Kristíne Sabovej
a absolútnou víťazkou a titul Miss fitness GINO
PARADISE Bešeňová si odniesla Janka
Kušnírová.
_____________________________________________________________________________________________________
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.

Už v sobotu sa v zdravom životnom štýle pokračovalo. Areál sa otriasal v rytmoch zumby. Pri
bazénoch zumbovalo takmer 100 zumbákov. „Zumba mama“ Daniela Čavojec Česneková,
školiteľka inštruktorov SR a ČR hodnotí akciu: „Atmosféra v GINO PARADISE bola
neuveriteľná, zapojilo sa skutočne veľa ľudí, išla z nich skvelá energia. Som veľmi rada, že
zumba je medzi ľuďmi stále obľúbená, a že sme ju mohli vo vodnom raji znovu
odprezentovať. Už teraz sa teším na ďalší ročník“, dodala. Aj ostatné inštruktorky Lucia
Kalanková, Lucia Staňová a Jarka Konôpková sa zhodli, že to bola úžasná akcia: „zumbáci boli
neuveriteľní, nechceli nás pustiť z pódia, a vynútili si dokonca predĺženie prvého kola“,
dievčatá dodávajú so smiechom.

Počas celého fitness víkendu sa mohli návštevníci poradiť o zdravej výžive s profesionálnym
tímom spoločnosti Nutrend Slovensko, ktorá zabezpečovala pravidelný prísun energie a pitný
režim všetkým športovcom.
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