Raj v Bešeňovej bude dobytý a začarovaný!
Bešeňová (21. august 2014) – Raj bude bobytý! GINO PARADISE Bešeňová prídu dobyť
známe osobnosti spolu s handikapovanými športovcami z Parasport24. V sobotu sa môžu
do zdolávania atrakcií zapojiť všetci návštevníci a pridať sa tak k tímom pod vedením Zuzky
Vačkovej, Martina Šmahela, Samuela Migaľa, Přemka Boublíka, Janky Košíkovej a ďalších.
Pozornosť všetkých upúta Radek Bakalář a jeho Revolution of magic. Všetkých zabaví
bubnová show perkusionistu Tokhiho a koncert Katky Landlovej, finalistky súaťeže ČeskoSlovensko ma talent.
GINO PARADISE Bešeňová prídu pokoriť
známe osobnosti a ich handikapovaní
priatelia. V sobotu sa bude vo vodnom raji
súťažiť o to, kto pokorí atrakcie aquaparku
ako prvý. Zapojiť sa môžu aj návštevníci.
Každý si tak môže užiť netradičnú zábavu
pod vedením kapitánov tímov: Zuzany
Vačkovej, Martina Šmahela, Samuela
Migaľa, Přemka Boublíka, Janky Košíkovej
a ďalších. V každom družstve bude aj
handikapovaný športovec, preto bude
potrebné prejaviť predovšetkým tímového
ducha.
„Pripravili sme túto špeciálnu akciu so
združením Parasport24, pretože chceme
odkryť to tabu, ktoré sa spája
s handikapovanými ľuďmi. Mnohí pred
nimi odvracajú tvár, ale prečo, sú to ľudia
ako my, so svojimi radosťami aj
starosťami a dokážu často krát viac, ako
my zdraví,“ hovorí Lýdia Chovancová,
marketingová riaditeľka vodného raja.
Zároveň budú mať návštevníci možnosť vidieť a vyskúšať si model auta prispôsobený práve
pre handikapovaných ľudí. Po dobytí raja na všetkých čaká bubnová show s Tokhim, show
Revolution of magic od Radka Bakalářa, známeho iluzionistu, ktorý prevádza svoje umenie
pred známymi českými osobnosťami. Celý deň vyvrcholí koncertom Katky Landlovej,
finalistky súťaže Česko-Slovensko má talent.
_____________________________________________________________________________________________________
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 morskými vlnami, atrakčný bazén, 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.

