Bešeňová prináša na leto opäť novinky
Bešeňová (27. jún 2014) – Každé leto prináša GINO PARADISE Bešeňová novinky a ani toto
leto nie je výnimkou. Od júla sa rozširuje zábavno-adrenalínová zóna o nové atrakcie – 220
m dlhá divoká rieka, adrenalínový bazén a potápanie vo vraku lode s profesionálnymi
inštruktormi. Vodný raj prináša ten najlepší koktejl letnej zábavy.

GINO PARADISE Bešeňová aj toto leto prináša nové atrakcie pre svojich návštevníkov. Od januára
prebiehali v areáli stavebné práce, aby si už v júli mohli všetci užiť novú divokú rieku, ktorá má dĺžku
až 220 m a je široká 3 m. Každý sa tak môže nechať unášať prúdom na kolese a obdivovať okolitú
prírodu Liptova.
Ďalšou novinkou je jedinečný adrenalínový bazén s vulkánom a pulzujúcou guľou, ktorý ponúka
neopakovateľné chvíle a zážitky zo zdolávania vodného živlu.
Skvelou novinkou je tiež vrak lode, ktorý môže preskúmať každý návštevník s profesionálnymi
inštruktormi potápania. Rekreačné prístrojové potápanie už skutočne nie je športom len pre pár
vyvolených a odolných jedincov. Ak už dlhšie rozmýšľate nad možnosťou skúsiť, alebo začať s
prístrojovým potápaním GINO PARADISE Bešeňová je tým pravým miestom.

Okrem týchto vodných atrakcii pribudlo v areáli nové detské ihrisko, outdoor fitness a nové gastro
prevádzky.
AJ toto leto čaká všetkých v GINO PARADISE Bešeňová jedinečný program. V júli sa bude v areáli
jumpovať, zumbovať, 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 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
_____________________________________________________________________________________________________
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.

