Vrakové potápanie – jediné na Slovensku je v Bešeňovej
Bešeňová (16. júl 2014) – GINO PARADISE Bešeňová ponúka nezabudnuteľný zážitok
z vrakového potápania s profesionálnymi inštruktormi v novom Diving Centre. Ďalšími
novými vodnými atrakciami sú bazén Raft river a zábavný bazén Fun Bubble pool.

Kto si chce na vlastnej koži vyskúšať prístrojové potápanie, stačí prísť do GINO PARADISE Bešeňová.
Je tam totiž jediné vrakové potápanie na Slovensku. Od prvej polovice júla majú návštevníci
k dispozícii nové Diving Centrum s profesionálnymi inštruktormi. Nachádza sa vo veľkej Pirátskej lodi,
v novej časti zábavno-adrenalínovej zóny.

Okolo lode prúdi Raft river (divoká rieka), ktorá má dĺžku neuveriteľných 220 m a široká je 3 metre.
Jazdu na divokej rieke si návštevníci užijú na farebných raftoch.

_____________________________________________________________________________________________________
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.

„Zábavnou novinkou je Fun Bubble Pool, bazén s čírou vodou, v ktorom sa vyšantí každý. Po lanách
sa vyšplháte až na samý vrchol pulzujúcej gule. Cestou dolu si vychutnáte bláznivú jazdu do
bazéna,“ hovorí o novej atrakcii Lýdia Chovancová z marketingu GINO PARADISE Bešeňová.

AJ toto leto čaká všetkých v GINO PARADISE Bešeňová jedinečný program. V júli sa v areáli 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 Johny Perfecto 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.
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