EUROCOM Investment, s. r. o.
V Bešeňovej budú „všetky oči na mne“
Bešeňová (17. august 2015) – Ikona slovenskej hudobnej scény raper Majk Spirit, DJ Grimaso,
skupina Moja Reč v zložení Delik a Supa a zostava 4D (Michal Biely, G Bod, Čisty chov, DNA)
rozprúdia v sobotu 22. augusta v aquaparku GINO Paradise Bešeňová veľkolepú hip‐hopovú party.
Na pódiu sa v obľúbenej formácii predstaví už po tretí krát Majk Spirit so špeciálnym hosťom a s
novým albumom Y. Slovami jeho piesne budú Všetky oči na Majkovi v GINO Paradise Bešeňová.
Zástupy fanúšikov si určite prídu na svoje pri počúvaní skladieb z jeho najnovšieho hudobného počinu ‐
dvojalbumu Y, ktorý je akousi oslavou úspechu tvorby Majka Spirita a ponúka v čiernej verzii vážny rap a v bielej
verzii zas úprimnú osobnú spoveď. O skvelú šou a roztancovanie bešeňovského publika sa postará aj
profesionálny tím animátorov. Dvojhodinový koncert hip hip osobností si verní fanúšikovia rozhodne nemôžu
nechať ujsť.
Leto v Bešeňovej ani zďaleka nekončí. GINO Paradise Bešeňová má vodný raj zakorenený už vo svojom mene,
o kvalitách a perfektných službách termálneho aquaparku sa návštevníci presvedčia aj pri pobytoch v hoteli
Bešeňová v areáli aquaparku. Hostia môžu využívať vernostnú kartu GOPASS, s ktorou si uplatnia aj výhody
multilístka FUN Tatry alebo celodenného Sea & Fun packet. Vodný raj v Bešeňovej poskytuje dokonalý relax
v 23 bazénoch (z toho v 8 geotermálnych a 15 bazénoch s čírou vodou). Diving centrum s prístrojovým
potápaním, divoká rieka Rraft river, či 30 metrová veža so 6 toboganmi a najväčším bazénom s umelými vlnami
poskytuje adrenalínový zážitok v tom pravom slova zmysle. Vodný svet s hradom, šmýkačkami a vodnými
delami je ideálnym riešením pre rodiny s deťmi.
V Bešeňovej pokračuje pravá letná zábava aj koncom školských prázdnin. Posledný augustový víkend ukončia
v GINO Paradise Bešeňová leto rovnako ako ho začali – športom. Bude sa súťažiť v plážovom volejbale, skokoch
do vody, či v rýchlostnej jazde na tobogane. Bližšie informácie o podujatí 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 roku 2012 prišla ďalšia
investícia, v areáli vyrástla zábavno‐adrenalínová zóna. Vo vodnom raji sa v súčasnosti nachádza 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. Pripravujú sa ďalšie
projekty – nové kongresové centrum, nové vonkajšie bazény, bowlingový klub a delfinárium s delfinoterapiou. V auguste
2013 sa portfólio spoločnosti rozšírilo o sesterský vodný raj GINO PARADISE Tbilisi v Gruzínsku s rozlohou 22 ha.

