EUROCOM Investment, s.r.o.
V Gino Paradise Bešeňová zažiari výnimočná Fashion show
Bešeňová (28. júl 2015) – V sobotu 1. augusta sa areál GINO PARADISE Bešeňová
premení na módne mólo, po ktorom bude kráčať množstvo nádherných žien, ale aj
známe a zvučné mená z oblasti šoubiznisu. Exkluzívna Fashion šou v GINO PARADISE
Bešeňová odštartuje o 14. hodine s modelkami: Luciou HablovičovouMiriam Šmahel
Kalisovou, Didianou, Erikou Barkolovou, Stanislavou Pavolovou, Anetou Vignerovou,
Monikou Leovou a Gábinou Kratochvílovou. Mužský pohľad na módu a modely značky
CARPE DM od Dobravy Míčky Škvaridlovej predvedú Martin Šmahel, Tomy Kotty a
Jermaine Frederic Míčka. Tretí ročník sľubuje výnimočnú šou pri bazénoch aj
špeciálneho hudobného hosťa - speváčku Máriu Čírovú.
Fashionholici, milovníci trendov, pohodlného teplákového oblečenia a fanúšikovia štýlovej módy si
prídu na svoje v najočakávanejšej Fashion šou tohto leta v aquaparku GINO PARADISE Bešeňová.
Dobrava Míčka Švaridlová, ktorú verejnosť pozná ako súťažiacu z reality šou Miliónový tanec,
pripravila originálnu kolekciu oblečenia, ktoré je inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o módu.
„Exkluzívne pre túto fashion show sú pripravené dve línie modelov značky Carpe DM fashion. Nová
kolekcia tejto značky ladená v pochmúrnejšom duchu s pestrou a farebnou módou. Robíme nositeľné
modely, ktoré sú originálne svojim spracovaním, dizajnom aj detailmi“, komentovala svoje modely
módna návrhárka Dobra Míčka Škvaridlová.
„Už po tretí krát prichádza do GINO PARADISE Bešeňová módna šou, ktorá spestrí všetkým
návštevníkom nášho aquaparku deň; ženské pohlavie inšpiruje k trendom v móde, no a pánov zas na
móle potešia krehké ženské krivky celebrít. So známymi tvárami sa môžu záujemcovia aj odfotiť počas
autogramiády a dámy sa po show môžu nechať nalíčiť od profesionálov Mary Kay. Počas dňa sú
pripravené tanečné vystúpenia, animačný program pre deti, adrenalínové atrakcie ako 220 metrov
dlhá divoká rieka Raft River, Fun Bubble Pool, či potápanie sa s inštruktorom v pirátskej lodi v
Diving Centre,“ doplnila Lýdia Chovancová, marketingová riaditeľka aquaparku GINO PARADISE
Bešeňová.
Návštevníkov GINO PARADISE Bešeňová čaká 23 bazénov a víriviek, 15 toboganov a šmýkačiek,
relax a pohoda vo Wellnes&Spa svete, ubytovanie v Hoteli Bešeňová priamo pri bazénoch s celkovou
kapacitou 404 lôžok. V areáli aquaparku sa nachádza široká ponuka reštauračných zariadení, moderné
kongresové centrum, masáže a fitnescentrum. Víkend 7.-8. augusta zažije aquapark v Bešeňovej
neopakovateľnú atmosféru podujatie s extrémnymi športovcami na U-rampe. Podujatie s názvom
Extreme sports VSA Extreme predstaví triky na BMX, skateboardoch a freestyle kolobežkách. 15.
augusta si cestu do Bešeňovej vydláždia Ľudové tradície a zvyky. V areáli aquaparku sa rozozvučia
typické slovenské ľudové piesne v podaní folklórnych súborov, či tónov heligónky. Návštevníci si
vyskúšajú plieskanie bičom, rezbárske zručnosti, paličkovanie alebo školu ľudového tanca. 22.
augusta čaká všetkých HIP-HOP JAM, mega letná hip hop party so skupinami Moja Reč, 4D a do
GINO PARADISE Bešeňová zavíta aj najväčšia ikona súčasnej rappovej scény – Majk Spirit.

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.

