
Skvelá správa! Po 83 dňoch nútenej prestávky Vodný park Bešeňová od 6.júna opäť otvára svoje 
brány. Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa obnovenej prevádzky nájdete uvedené nižšie: 

• Bude otvorený už celý areál? 
Vodný park Bešeňová bude od soboty 6.júna do piatku 12.júna určený prioritne pre rezortných klientov Hotela Galéria Thermal 
Bešeňová a Hotela Bešeňová. Ubytovaní klienti budú mať k dispozícii 7 bazénov s termálnou vodou a 3 bazény  s čírou vodou 
vv bazénovej hale spolu s toboganom. Pre dokonalý odpočinok bude klientom k dispozícii wellness & spa Harmónia, relax centrum 
s ponukou thajských a športových masáží a átrium so živou zeleňou. Od budúceho týždňa – teda od 13.júna – otvorí  Vodný park 
Bešeňová svoje brány okrem ubytovaných aj pre individuálnych  klientov. K dispozícii budú mať 7 bazénov s termálnou vodou, 
3 bazény s čírou vodou v bazénovej hale, 2 bazény v stane zábavy a 7 toboganov. Letnú sezónu odštartujeme  otvorením všet-
kých bazénov od 26.júna.
• Aké obmedzenia môžeme čakať? 
V súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva nebudú v prevádzke atrakcie produkujúce  aerosol – rôzne chŕliče 
a bublinkové relaxačné ležadlá, k dispozícii nebudú pitné fontánky, taktiež môže dôjsť k obmedzeniu niektorých vodných atrakcií. 
Klientov žiadame pripraviť sa na meranie telesnej teploty pri vstupe do vodného parku, dodržiavať 2m rozostupy pri vstupe, na 
lehátkach,  pri vstupe na atrakcie  či v gastro  prevádzkach. V zmysle nariadenia MZSR nám vyplýva povinnosť evidovať zoznam 
osôb, ktoré navštívia wellness & spa Harmónia.
• Ako je to kapacitou? 
VV zmysle vyhlášky MZSR č.308/2012 máme  stanovenú okamžitú kapacitu areálu, ktorú rešpektujeme a dodržiavame. Vzhľadom 
na dostatočné množstvo vodných a odpočinkových plôch v letnej sezóne sa však obmedzenia dotknú  predovšetkým upraveného 
počtu lehátok a šatníkových skriniek, kde sme povinní dodržiavať 2m rozostupy či využívať každú druhú skrinku. Vo wellness 
& spa Harmónia  sme na základe konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  znížili okamžitú kapacitu o  30% 
z pôvodných 217 osôb na 149 osôb. Vzhľadom na opatrenia sa zároveň znížila okamžitá kapacita sáun na aktuálnych 62 osôb.
• Môže sa stať, že prídeme a nedostaneme sa dnu, lebo už bude plno?
KK uvedenej situácii mohlo dôjsť aj pred zavedením COVID opatrení, pretože akvapark má stanovenú svoju maximálnu kapacitu, 
ktorej dodržiavanie sa kontroluje neustále. Keďže rozloha akvaparku je rozsiahla a umožňuje dostatočný rozptyl návštevníkov, 
pravdepodobnosť uzavretia kvôli dosiahnutiu kapacity je minimálna. Pre všetkých, ktorí chcú mať úplnú istotu, odporúčame pred 
návštevou  informovať sa o aktuálnej návštevnosti telefonicky na linke Infocentra Bešeňová. K dispozícii na web stránke sú tak-
tiež online kamery, vďaka ktorým máte možnosť pozrieť si aktuálne dianie v jednotlivých akvaparkoch.
• Bude možné si vopred overiť, či sa ešte zmestíme? 
Odporúčame informovať sa pred príchodom telefonicky na infolinke Infocentra Bešeňová.  Bude možné si vopred overiť, či sa 
ešte zmestíme? Áno, akvapark má stanovenú svoju maximálnu kapacitu, ktorej dodržiavanie sa monitoruje neustále bez ohľadu 
na COVID opatrenia. Keďže rozloha akvaparku je rozsiahla a umožňuje dostatočný rozptyl návštevníkov, pravdepodobnosť 
uzavretia kvôli dosiahnutiu kapacity je minimálna. V prípade, že chcete mať úplnú istotu, odporúčame informovať sa pred 
príchodom telefonicky na infolinke Infocentra Bešeňová/Tatralandia. 
•• Vzťahuje sa to kapacitné obmedzenie aj na bazény resp. je stanovený počet ľudí v jednom bazéne? Okamžitá kapacita 
bazénov je stanovená v zmysle vyhlášky MZ SR 308/2012 Z.z. a odvíja sa od určenia typu bazénov a  metrov štvorcových. 
Aktuálne nariadenie MZSR kapacitu neznižuje, odporúčame však dodržiavať stanovené rozostupy. Na dodržiavanie optimálnych 
kapacít bude dohliadať personál akvaparku.
• Budú platiť zamestnanecké a akcionárske vstupy? 
Predbežne áno. *Zmena vyhradená v prípade úpravy/zmeny nariadenia MZSR.
• Budú zvýhodnené sezónne vstupy?
  Áno, v predaji je Letná AQUASEZÓNKA teraz za 99€, s platnosťou až 6 mesiacov. Je to suverénne najvýhodnejší produkt pre 
milovníkov vodnej zábavy, ktorý umožňuje využívať ju vo Vodnom parku Bešeňová 
i v akvaparku Tatralandia.
• Bude možné sledovať kapacitu online? 
Online prenos aktuálnej kapacity vodného parku nepripravujeme. Aktuálne informácie budú k dispozícii na webovej stránke.  
V prípade dosiahnutia hraničnej kapacity bude predaj vstupeniek pre daný deň pozastavený. 
• Ako sa bude postupovať po zaplnení kapacity? 
VV prípade dosiahnutia okamžitej, možnej kapacity vodného parku bude predaj vstupeniek pre daný deň pozastavený. Ak ste 
majiteľmi Letnej AQUASEZÓNKY, o aktuálnej návštevnosti sa môžete informovať v infocentre. Klientom  z iných regiónov 
zároveň odporúčame rezervovať si letnú dovolenku, či víkendový pobyt v niektorom z našich hotelov, vďaka čomu vám 
garantujeme vstup do akvaparku v cene ubytovania.

V prípade akýchkoľvek iných otázok volajte Infocentrum Bešeňová  +421 917 998 844 , info@besenova.com


