Víkend plný fitnessu a zdravého životného štýlu
Bešeňová (31. júl 2014) – Zdravý životný štýl prídu odprezentovať známe osobnosti
z oblasti športu počas víkendu do GINO PARADISE Bešeňová. Návštevníci môžu v diskusii
položiť otázky Mariette Žigalovej, Petrovi Vonsovi, či Erike Barkolovej. V sobotu sa na
pódiu predvedie 18 fitnessiek, len jedna z nich získa titul Nutrend Miss Fitness GINO
PARADISE Bešeňová.
Súčasným trendom je žiť zdravo, a zdravý životný štýl sa bude prezentovať počas
nasledujúceho víkendu aj v GINO PARADISE Bešeňová. Prídu tam známe osobnosti zo sveta
fitnessu a športu aby prezentovali čo je im blízke. Každý bude môcť klásť otázky v diskusii s
Mariettou Žigalovou, Petrom Vonsom, Pavlom Zemkom a Erikou Barkolovou. Okrem toho
návštevníci v piatok budú môcť sledovať skvelú kickboxerskú show.
V sobotu už bude pódium patriť ženskému fitnessu.
Podstata ženského fitnessu je ženská, pevná
a vyšportovaná postava. A práve dievčatá a ženy
s krásnymi vyšportovanými telami sa prídu
predviesť na veľké finále 2. augusta do GINO
PARADISE Bešeňová. Do súťaže Nutrend Miss
Fitness sa prihlasovali súťažiace od apríla do júna.
Do veľkého finále sa dostalo 18 dievčat, ktoré prešli
prísnym výberom.
Do kresla poroty sa posadí Marietta Žigalová, Peter
Vons, Erika Barkolová, víťazka minulého roka
a fitneska Janka Kušnírová a Dušan Prachár.
„Chceme priblížiť fitness životný štýl bežným
ľuďom. Preto sme sa rozhodli „vyjsť von z fitness
centra“ a zrealizovať takúto show priamo
v aquaparku“, hovorí o svojom zámere Dušan
Prachár, konateľ spoločnosti Nutrend.

V Bešeňovej pripravujú najlepší koktejl letnej zábavy aj na august. Do areálu prídu najkrajšie
extrémne športy, Majk Spirit, Lady Mel, Johny Perfecto, 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 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.

