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ŠPORTOVÝ JÚL V BEŠEŇOVEJ JE ODŠTARTOVANÝ!
... ĎALŠÍ VÍKEND BUDE ZUMBA...

Bešeňová (7. júl 2015) – 130 trampolínok, inštruktori z celého Liptova a 6 hodín
poradnej driny na horúcom slnku medzi bazénmi. To bola prvá zo športových akcii
v aquaparku Gino Paradise Bešeňová. Športovať sa bude aj ďalší víkend, v areáli budú
znieť rytmy zumby priamo pri bazénoch. Posledný júlový víkend sa v aquaparku bude
hrať najkrajší letný šport – plážový volejbal. V Bešeňovej sa nebude len športovať,
návštevníkov čakajú koncerty, fashion show aj ľudové remeslá.

V sobotu sa všetci nadšenci jumpingu doslova preskákali do leta. Hromadne sa totiž skákalo na
trampolínkach.
Jumping je šport plný zábavy a eufórie, ktorý spaľuje tuky a posilňuje
problémové partie tela. Počas hodiny Jumpingu je možné spáliť až 1000 kcal. V sobotu sa kalórii
spálilo neuveriteľné množstvo, jumpovalo sa až 5 hodín! Potom si mohli všetci vyskúšať ďalšie druhy
cvičenia Piloxing a Deep work. Počas dňa sa na pódiu vystriedali profesionálni inštruktori so svojimi
tímami z Ružomberka (Lucia Lajčiaková), Dolného Kubína (Zuzana Feltovičová), Martina (Katarína
Kuncová) aj Liptovského Mikuláša (Petra Pelach Mičudová).
V Bešeňovej návštevníci športujú radi, už ďalší víkend sa celým areálom budú ozývať zumba rytmy.
Prídu najlepší inštruktori zo Slovenska (Daniela Čavojec Česneková, Petra Lacková, Lucia Staňová,
Lucia Kalanková) a Čiech (Ágnes Fajgl Závodská, Tomáš Fajgl). Špeciálne sa inštruktori zumby
budú venovať aj deťom v bloku Zumba Kids. A keďže sa zumbuje v aquaparku, posledný blok Aqua
zumba bude v najväčšom bazéne.
Posledný júlový víkend sa v aquaparku odohrá turnaj v plážovom volejbale, v mixe trojíc. Počas
turnaja sa odohrá okolo 40 zápasov, kde si s ostatnými zmeria sily aj tím Martina Šmahela. „Plážový
volejbal je môj obľúbený šport. A keď sa hrá v takom prostredí ako je aqupark v Bešeňovej, je to
skvelá kombinácia športu a zábavy“, hovorí o turnaji nasadený hráč Martin Šmahel, fitness tréner.
Športovci si už overili, že po fyzickej námahe na svaly blahodarne pôsobí termálna voda, ideálne je
tiež relaxovať v bazénoch s podvodnými chŕličmi a masážnymi tryskami.
V aquaparku to počas leta nebude len o športe, koncertovať tu budú Majk Spirit, Puding Pani
Elvisovej, Mária Čírová, Moja Reč a 4D, Walter Schnitzelsson. V auguste prídu známe tváre
slovenského a českého showbiznisu – Lucia Hablovičová, Agáta Hanychová, Didiana, Mirka Šmahel
Kalisová, Erika Barkolová, Moniká Leová, Aneta Vignerová, Tomy Kotty a ďalší predviesť modely
na fashion show. Okrem toho sa v areáli predvedú sa aj extrémne športy na U rampe a ľudové remeslá.

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.

