Refresh party v Bešeňovej s HEXom
Bešeňová (28. august 2014) – Nedostatok slnečných lúčov počas leta si vynahradia
v Bešeňovej posledný prázdninový víkend. Na všetkých čaká Refresh party so skupinou
HEX, krásne hostesky, súťaže a samozrejme slnečný horúci víkend.
Toto leto asi všetci pocítili nedostatok slnečných lúčov. O to viac si ich treba užiť v posledný
prázdninový víkend, kedy má byť slnka dostatok. Najlepšia party bude v GINO PARADISE
Bešeňová, kde pripravili skvelú akciu Bažant radler Refresh party. V areáli sa bude pohybovať
tím krásnych hostesiek, od ktorých každý dostane to pravé osvieženie podľa svojej chuti.
Návštevníci sa budú môcť zapojiť do celodenných súťaží o najväčší šplech, najrýchlejšiu jazdu
na tobogane a najkrajší skok do bazéna.
„Na posledný prázdninový víkend sme objednali pravé letné počasie pre pripravovanú
Refresh party. Okrem súťaží a zábavy v bazénoch si návštevníci budú môcť vypočuť tie
najväčšie hity od skupiny HEX,“ hovorí o víkendovej akcii Lýdia Chovancová, marketingová
riaditeľka vodného raja.
Posledné voľné dni prázdnin je potrebné načerpať energiu. Tú určite dobijete vo vodnom raji
s 21 bazénmi, 15 toboganmi a šmýkačkami. Ešte stále sú k dispozícii novinky tohto leta – Fun
bubble pool – bazén s pulzujúcou guľou, Raft River – splav na rafte po 220 m dlhej divokej
rieke a Diving centrum - prístrojové potápanie vo vraku lode.
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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 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.

