V Bešeňovej leto ešte nekončí, bude tu opäť Jumping!

Bešeňová (22. august 2013) – GINO PARADISE Bešeňová je stále v pohybe. 31. augusta
bude v areáli Jumping s profesionálnymi inštruktormi. Otázky o zdravom životnom štýle
zodpovie profesionálny tím Nutrend. Stále sa hrá o Mercedes-Benz na víkend s plnou
nádržou a o ďalšie skvelé ceny.

Leto sa síce pomaly blíži ku koncu, GINO PARADISE Bešeňová je však stále v pohybe. Posledný
augustový víkend si môžete opäť zašportovať na Jumpingu. Bude pripravených viac ako 70 trampolín
a 6 hodín jumpingového nasadenia s kvalifikovanými inštruktorkami Zuzkou Feltovičovou, Luckou
Ivákovou, Miškou Konfálovou, Šárkou Bartnánusovou a Števkou Matulovou. Odmenou pre
všetkých jumperov bude relax v 18 bazénoch, adrenalín si užijú na najdlhších a najrýchlejších
toboganoch na Slovensku.

Rezervácia je možná od 12.8. 2013. Počet miest je obmedzený a preto je potrebné si rezervovať
trampolínku, viac informácii na www.ginoparadise.sk.
_____________________________________________________________________________________________________
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 roku 2012 prišla ďalšia
investícia, v areáli vyrástla zábavno-adrenalínová zóna. Vo vodnom raji sa v súčasnosti nachádza 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. Pripravujú sa ďalšie
projekty – nové kongresové centrum, nové vonkajšie bazény, bowlingový klub a delfinárium s delfinoterapiou. V auguste
2013 sa portfólio spoločnosti rozšírilo o sesterský vodný raj GINO PARADISE Tbilisi v Gruzínsku s rozlohou 22 ha.

Počas celého dňa bude o zdravom životnom štýle návštevníkom radiť profesionálny tím Nutrendu.
Celý deň budú návštevníkov zabávať animátori so skvelým animačným programom.

Toto leto je výnimočné, pretože
návštevníci sa môžu zapojiť do súťaží
o hodnotné ceny. Najpríťažlivejšou
súťažou je súťaž „Vyhraj MercedesBenz na víkend s plnou nádržou“.
Zapojiť

sa

môže

každý

dospelý

návštevník, ktorý si zakúpi vstup
Business Plus alebo
VIP Plus, na bloček vypíše povinné údaje, bloček stačí už len hodiť do označenej urny pri
vystavenom Mercedese-Benz v areáli. O posledné auto sa bude žrebovať 31.agusta 2013.
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