Bešeňová - Termálne srdce Liptova rozkvitá do krásy
BEŠEŇOVÁ (12. máj 2017) - Vodný park Bešeňová sa mení, rastie a rozkvitá do krásy. Obľúbené termálne srdce Liptova
prechádza výraznou obnovou nielen samotnej značky vodného praku, ale najmä vďaka nákladným investíciam v celkovej hodnote 7 mil. eur. Do letnej sezóny tak Bešeňová vkročí s novinkami v podobe nového vnútorného oddychového
areálu - Átria, rekonštruovanej reštaurácie Bistra, unikátneho hotela Galeria Thermal**** pre náročného klienta, baru
Cosmopolitan - uprostred bazénov, denných saunových rituálov, či bohatých letných podujatí.
Areál Bešeňovej sa mení na nový komfortnejší, ucelenejší, niektoré časti prechádzajú rekonštrukciou, niektoré sa budujú
nanovo. Do nového kalendárneho roka vstúpila Bešeňová s prvou novinkou - celoročným vonkajším aquabarom Cosmopolitan, ktorý v areáli doteraz chýbal. Bar s obsluhou uprostred termálu s atraktívnym sedením dotvára príjemnú atmosféru vodného prostredia. Viacúčelové zariadenie tak plní funkciu „vo vode“ aj „na súši“. Jeho horná časť je orientovaná pre
okoloidúcich s možnosťou rýchleho občerstvenia, prípadne posedenia. Do jeho spodnej časti vstupuje obsluha. Sedenie
ponúkajú pevné murované stoličky po vonkajšom obvode vodného baru. Jeho relaxačná časť je doplnená o bazénové
atrakcie ako masážne vzduchové ležadlá, vzduchové vyvieračky a relaxačné plochy, na ktorých si návštevníci doprajú pohodlie navyše s miešaným nápojom v ruke.

Od polovice apríla sa plavci aj ubytovaní hostia zoznamujú s novým oddychovým priestorom - Átriom, ktorý vyrástol v
aquaparku na mieste bývalých víriviek. Toto veľkorysé presvetlené priestranstvo o rozlohe 1000 m2 je srdcom celého krytého komplexu a prispieva k vyššiemu komfortu a jednoduchšej orientácii. Otvorená plocha je napojená na už existujúce
vnútorné bazény a je symbolom zelene a relaxu, kde si prídu na svoje deti aj dospelí. Vodný park myslí aj na najmenších a
pripravuje pre nich akvárium so živými rybičkami a interaktívnym detským kútikom.
„Celé Átrium predstavuje oázu pokoja, ktorá dýcha prírodou a interiér svojím stvárnením navodzuje atmosféru pobytu a
pohybu na liptovskej lúke. Je tomu podriadený aj výber použitých materiálov ako napríklad živá zeleň v kvetináčoch, pripomínajúca čo najviac Liptov, teda imitácie typických stromov - breza, lipa, ale tiež prvky liptovskej architektúry - vodný mlyn,
drevené obklady zobrazujúce uložené drevo - guľatinu, falošné okná s dobovými okenicami, imitáciu múru starého humna,
drevené sudy a v neposlednom rade aj fontánu vyvierajúcu zo skaly, ktorá symbolizuje masív bešeňovského travertínu.
V priestore je originálna prírodná zeleň, ktorej neopadáva lístie. Snahou architektov bolo dosiahnuť harmonický zladený
priestor, v ktorom má návštevník možnosť relaxovať v pokoji a pritom zážitkovo vnímať podnety so zaujímavými výhľadmi“,
vymenoval zaujímavosti Martin Čupka, riaditeľ aquaparku Bešeňová.
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„V oddychovom Átriu bude k dispozícii samoobslužný celoročný bar s kapacitou 60 miest na sedenie, kde sa budú podávať sladké dobroty, francúzske palacinky, zmrzlina a nápoje. Architektonické dispozično-prevádzkové usporiadanie rieši v
komplexe Átria spojenie priestorov bazénov, spojovacích chodieb a odbytových plôch reštaurácie do jedného bezbariérového a prevzdušneného celku, ktorým vzniká tzv. bazénová a reštauračná hala s priestorom pre relax a oddych s výškovou
dimenziou cez dve podlažia“, doplnila Miroslava Garajová z marketingu Bešeňovej.
V júni sa všetkým návštevníkom predstaví aj nový moderný vzhľad pôvodnej reštaurácie Bistro. Vynovená prevádzka prispôsobuje kapacitu požiadavkám zákazníkov a zo súčasných 80 miest sa zväčší približne na 200 miest. S rozšírením myslia
prevádzkovatelia aj na atraktívnejšiu gastronomickú ponuku, príjemné posedenie a rýchlejšie vybavenie svojich zákazníkov. Prestavba Bistra počíta i so zväčšeným priestorom vonkajšej terasy s nádherným výhľadom na Chopok a chill-out
relaxačnou zónou.

O pár týždňov sa prví ubytovaní hostia sami presvedčia o VIP starostlivosti a životnej energii liptovského wellnessu práve
v novootvorenom hoteli Galeria Thermal****. Ten bude mať ako jediný hotel na Slovensku priamy vstup z izieb do termálnych bazénov. Hotel Galeria Thermal**** so 45 izbami, zaujímavým architektonickým riešením, nádhernými výhľadmi a
svojím holistickým konceptom osloví náročného klienta, ktorý túži po zdravom životnom štýle a starostlivosti zameranej
na všetky tri úrovne človeka: telo, duša i myseľ.
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V najbližších rokoch prejde rekonštrukciou samotné Wellness & Spa, vnútorné sauny a pribudne aj nová vonkajšia časť
so saunami, vírivkami a relaxačnými miestnosťami. Novinkou jari je nová parná sauna s názvom Svitanie, ktorá prenáša
návštevníkov časom do ranného zobúdzania prírody a počas pobytu v nej telo načerpá novú energiu „zo slnečných lúčov“,
ale aj zo soľného peelingu. Saunové rituály v Bešeňovej sa tešia veľkej obľube, pre tých, ktorí milujú relax pripravil aquapark
pravidelné denné saunové rituály v Bešeňovej. Intenzívna 10 minútová ceremonial show zaručuje unikátny divácky zážitok
navyše s blahodarným účinkom na ľudský organizmus.
Bešeňová mení tvár nielen obrovskými investíciami, ale aj kompletným rebrandingom. Nová BEŠEŇOVÁ bude odteraz
prameňom sviežej energie a TERMÁLNYM SRDCOM LIPTOVA. Od začiatku leta sa bude prezentovať novým sviežim logom,
ktoré v dvoch farbách modrej a hnedej symbolizuje dva svety liptovského vodného parku - svet pasívneho relaxu a svet
aktívneho oddychu a zábavy.
Bližšie informácie aj na novej web stránke www.besenova.com
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