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Prvé kilometre už majú za sebou
Bešeňová (1. jún 2015) - 5 dní v sedadle bicykla, 420 km v pedáloch, 24 miest a obcí za
sebou, desiatky osobností z rôznych oblastí verejného života, ale najmä skvelí športovci,
ku ktorým nebol osud vôbec zhovievavý. S takou výzvou odštartoval práve tento týždeň
8. ročník unikátnej charitatívnej akcie Cez Slovensko na bicykli za 5 dní. Liptovský
aquapark Gino Paradise Bešeňová bude 3. júna jednou zo zastávok tohto mimoriadneho
pelotónu, kde si cyklisti zregenerujú svoje svaly a oddýchnu v liečivej termálnej vode.
Sú handicapovaní, ale sú optimisti a pomáhajú svojim. S týmto heslom sa postavili na štart 1.
júna v Trenčianskych Tepliciach takmer 40 účastníci najväčšej cykloakcie, ktorá vyvrcholí na
námestí v Spišskej Novej Vsi v sobotu 6. júna. Mediálne tváre a osobnosti verejného života
spolu s hendikepovanými športovcami upozorňujú takýmto spôsobom na pomáhanie
hendikepovaným rodinám a sociálne slabším ľuďom. „Už je takmer pravidlom, že každý rok
nevynechajú títo obdivuhodní ľudia možnosť zregenerovať sa a načerpať sily v aquaparku
Gino Paradise Bešeňová. Hendikepovaní športovci tak aspoň na chvíľu vymenia svoje
extrémne športové nasadenie a vyčerpávajúcu cyklotrasu za pokojnú hladinu vodného raja,
kde bude o nich výborne postarané. Všetci, ktorí sa tejto akcie zúčastňujú majú môj obdiv.
Spolu so zdravotne postihnutými bicyklujeme pre dobrú vec, tento jedinečný projekt nás spojil
a osobnostne posilnil. Je to úžasný pocit, keď vidíte, že vás niekto, kto to nemá v živote ľahké,
úplne odzbrojí úsmevom a ukáže vám svoje obrovské srdce. Sme už ako jedna rodina a každý
rok si túto akciu veľmi užívam,“ uviedla Lýdia Chovancová, marketingová riaditeľka Gino
Paradise Bešeňová.
„Som rád, že som mohol byť súčasťou prvej etapy cykloakcie. Títo ľudia sú skvelá partia
a som rád, že som spoznal slovenských sledge hokejistov,“ komentoval dnes svoju účasť
slovenský hokejový obranca Richard Lintner.
Sprievod hendikepovaným športovcom robia aj tento rok známe tváre ako: Ján Grexa, Zuzana
Vačková, Ján Mečiar, Bibiana Ondrejková, Marián Lechan, Samuel Migaľ, Katarína
Landlová, Přemysl Boublík, Jakub Petraník, Martin Šmahel, Martin Harich, Jana Košíková,
Ján Žgravčák, Marek Viedenský, Richard Lintner a iní.
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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
adrenalínová zóna – toboganová veža so 6 toboganmi, bazén s vlnobitím, detský 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 je k dispozícii 3***+ hotel, reštaurácia a bary, priestory pre kongresy a konferencie.

