Leto v Bešeňovej otvoria štýlovo – súbojom vyberaných chutí a exkluzívnou módnou šou na vode
BEŠEŇOVÁ (15. jún 2017) – Zdravie, móda, krása, oddych vo vode a mimoriadne jedlo na lukratívnom
mieste. Takéto potešenie čaká na návštevníkov vodného parku Bešeňová počas 23. až 24. júna. V piatok
večer predvedie svoje umenie s vareškami v priestoroch novej reštaurácie Bistro šéfkuchár Jakub Sobotka
a to v súboji s Ivanom Rusinom z relácie Masterchef. V sobotu sa pokojná hladina termálnych bazénov
Bešeňovej zmení na exkluzívne vodné módne mólo, pri ktorom nebude chýbať ani špeciálny dizajn market,
beauty woman showrooms, styling academy, detská kreatívna zóna, privátny „salón“ pre mužské polovičky
s pokrovým stolom, či pánskou módou od Nicollas Berenique. Nielen večer sa na oblohe zaligotajú hviezdy,
ale aj priamo na vodnej hladine zažiaria krásne modelky v kolekciách maďarskej módnej návrhárky Noemi
Bráz, Češky Petry Balvínovej, Slovenky Idy Sandor a poľskej dizajnérky Kingy Karoł. Výnimočná módna šou
vyvrcholí after party s Darou Rolins v novo otvorenom Hoteli Galeria Thermal Bešeňová****.
Témou „Leto na tanieri,“ chcú v Bešeňovej v piatok 23. júna o 19. hodine inšpirovať, ale aj zabojovať o chute
a emócie milovníkov zážitkovej gastronómie vo vynovenej reštaurácii Bistro. Súboj v Culinary battle zvedú
domáci šéfkuchár Jakub Sobotka a Ivan Rusina, známy z relácie Masterchef. K napínavému duelu a chutnej
večeri sa prihovorí moderátor Rasťo Sokol aj s vedomostným gastro kvízom a o dobrú náladu sa postará
speváčka Lina Mayer.

Letnú sezónu v Bešeňovej otvorí v sobotu 24. júla denný program pod názvom Bešeňová Fashion Opening.
Štyri vyhradené miesta určené nielen pre dámy, ponúknu nápadité módne osvieženia a kreatívne inšpirácie.
V ladies zone si prídu na svoje všetci, ktorí majú zmysel pre originálne veci. V dizajn markete sa predstavia
MI-Ko dizajn, NOEN Design, Carpe DM fashion house, Ida Sandor, Alka sperky, MUST HAVE a Jana Polak.
Aktuálne trendy zo sveta módy prinesie styling academy Lucy Lumtzer a tímu vlasových stylistov. V make up
pointe si návštevníčky vyskúšajú letné líčenie a dermatologické poradenstvo. V edukačnom stánku sa kouč a
školiteľ Tomáš Gebeni pozrie na tému ´sebavedomá žena´. Zaujímavý foto point v decor zone
ozvláštni atypická inštalácia projektu Antishoe – topánok vytvorených z netradičných materiálov - z kvetov,
zrkadiel a gombíkov. V letnej čitárni si prídu na svoje tí, ktorí pri vode radi oddychujú s knihou v ruke. Vodný
park nezabúda ani na deti, v kids creative zone sa realizujú nielen najmenší, ale aj ich rodičia. V kreatívnych
dielňach si pod vedením štyroch módnych návrhárov vytvoria vlastné módne outfity, ktoré aj sami
odprezentujú na módnej šou o 16. hodine. Zóna gentlemanov je názov miesta, kde budú mať hlavné slovo
karty a mužov do atraktívnej hry vtiahnu skúsení krupiéri. V privátnom showroome pre pánov sa predstaví
módna značka Nicollas Berenique. Denný program na hlavnom pódiu moderuje známy moderátor Rasťo
Sokol a pohodu pri vode podčiarknu vystúpenia Vivas Production, DJ East Luke, koncert Barbory Hazuchovej,
Dance academy by Dobrava, súťaže o hodnotné ceny, vlasová šou a módna prehliadka.
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Večerný program sa v sobotu 24. júla presunie na špeciálne fashion mólo priamo do priestorov termálnych
bazénov vodného parku Bešeňová. Kolekcie módnych návrhárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska
predstavia modelky a známe tváre. Anjelskú šou na originálnom móle odštartuje Andrea Verešová, Iva
Kubelková, Eva Džodlová-Rezešová, Eva Cifrová, Martin Šmahel, Patrik Vyskočil, Lukáš Dóza, Tomáš Polonder,
Toth Karoly, Matúš Krnčok, Junior a Marcel, Tomáš Bezdeda a Samuel Tomeček. Tým správnym korením
nočnej fashion šou v Bešeňovej bude špeciálny koncert Dary Rolins.
Vodný park Bešeňová je vďaka termálnym bazénom s liečivou vodou ideálnou dovolenkovou destináciou
nielen pre Slovákov, ale aj Čechov a Poliakov, ktorí majú túto lokalitu ľahko dostupnú autom z hlavného ťahu
diaľnice D1. Vďaka miliónovým investíciám do prvého holistického Hotela Galeria Thermal Bešeňová****,
reštaurácie Bistro, vodného baru Cosmopolitan a oddychovej časti Átrium, zažijú návštevníci bešeňovského
termálu toto leto úplne inú dovolenku, na akú boli doteraz zvyknutí. Poskytovatelia služieb veria, že vyššia
kvalita a rozmanitosť novej ponuky bude mať smerom ku klientovi len najpozitívnejší rozmer.

Leto vo vodnom parku Bešeňová zaručuje termálna a číra voda v 21 bazénoch a vírivkach, adrenalínovým
nadšencom prináša radosť 15 toboganov a šmýkačiek, relax si zas dovolenkári vychutnávajú vo Wellnes &
Spa svete, kde na nich čakajú skvelé masáže, ale aj netradičné denné, či nočné saunové ceremoniály. Okrem
toho sa milovníci potápania zoznamujú na Liptove aj s podmorským svetom v centre Potápania. Bližšie
informácie na www.besenova.com
Viac informácií:
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