V GINO PARADISE Bešeňová sa odohral volejbalový maratón
Bešeňová (21. júl 2014) – Neuveriteľný volejbalový maratón sa odohral počas víkendu
v GINO PARADISE Bešeňová. Za dva dni sa na ihriskách vystriedalo 87 hráčov a odohralo sa
až 56 zápasov. Turnajom sa niesla napätá športová atmosféra, pretože vyhrať chcel každý.
Pre tých, ktorí volejbal len sledovali bol pripravený aj zábavný animačný program so
súťažami.
Ku letu neodmysliteľne patrí plážový volejbal. Aj tento rok sa stretli nadšenci tohto skvelého
športu, aby si zmerali svoje sily na piesku v GINO PARADISE Bešeňová. Na dvojdňovom
turnaji sa zúčastnilo 87 hráčov, ktorí tvorili 28 tímov. Spolu sa odohralo až 58 zápasov.

„Som v Bešeňovej prvý krát, som nadšený z akcie, je tu skvelá atmosféra a vynikajúca
organizácia, aká nebýva na turnajoch významnejšieho charakteru. Po turnaji sme mohli
vyskúšať všetky atrakcie, neuveriteľný je bazén s umelými vlnami a určite sa sem vrátim,
aby som vyskúšal prístrojové potápanie v Diving Centre.“ hovorí o akcii víťaz v kategórii
„MIXY“ Michal Gréč zo Žiliny.
Víťaz mužskej kategórie, Stanislav Novák, tiež so spokojnosťou hodnotili úroveň turnaja. „S
parťákom sme sa boli doslova vyblázniť na toboganoch, a tie nové bazény sú super!“

AJ toto leto čaká všetkých v GINO PARADISE Bešeňová jedinečný program. Posledný júlový víkend
prídu predviesť modely Ivety Haasovej na Art fashion show známe Slovenky. V auguste prídu do
areálu najkrajšie fitnessky, extrémne športy, Majk Spirit, Lady Mel s Johnym Perfectom, Hex 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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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. Novinkami leta 2014 sú bazén
Fun Bubble pool s pulzujúcou guľou a lezeckou stenou, Raft river – divoká rieka dlhá 220 m a vrakové potápanie
s profesionálnymi inštruktormi v Pirátskej lodi. 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.

