Bešeňová - pramen energie v Termálním srdci Liptova
Vodní park Bešeňová je svou jedinečnou polohou a termální vodou ideálním
místem k načerpání ztracené energie. Termální voda s teplotou téměř 40°C, bar
přímo v bazénu, vždy zelená a oddychová část Atrium nebo saunový svět s pěti
suchými a parními saunami zahřejí tělo i v těch nejchladnějších dnech. Termální
voda působí blahodárně na pohybové a dýchací ústrojí, má příznivé kosmetické
účinky a díky lithiu pozitivně ovlivňuje i psychiku. Ve vodě má zastoupení
vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, mimořádné množství síranů,
bikarbonáty, volný kysličník uhličitý a další minerály. Právě proto je Bešeňová
nejvhodnější volbou pro lidi, kteří hledají oddych a klid pro tělo i mysl.
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4 venkovní bazény s geotermální vodou - otevřené celoročně, teplota vody
od 27 do 39 °C, vhodné pro všechny věkové kategorie
5 vnitřních bazénů s čirou vodou - jsou v provozu celoročně, teplota vody od
27 do 38 °C, vhodné pro všechny věkové kategorie
9 letních venkovních bazénů s čirou vodou - plavecký, dětský, Divoká řeka,
rekreační bazén s třemi plaveckými dráhami, Bublina, relaxační Mara,
dopadový, raftovací, Potápění
7 celoročních toboganů - toboganová věž, která je 30 m vysoká se 6
tobogany, s celkovou délkou více než 1 km, 1 vnitřní celoroční nerezový
Stříbrný tobogan
Dalších 8 letních toboganů a skluzavek, celkem 15 drah s různou náročností
Jeden z největších saunových světů na Slovensku – Harmónia
Wellness&Spa – který nabízí sauny, vodní procedury a peelingy během
celého roku.
Relaxační zóna Atrium a wellness centrum s pestrou nabídkou masáží
oblíbený a vyhledávaný Cosmpolitan bar, který nabízí osvěžení přímo
v termálním bazénu při jakémkoli počasí, italská restaurace Giovanni,
samoobslužná restaurace Bistro s terasou a krásným výhledem do areálu,
letní provozovna Grill bar nebo Sweet&Coffee, pro ubytované hosty
výjimečná nová provozovna Panorama, v níž se podává polopenze, nebo
restaurace Culinaria, která nabízí zajímavé menu i á la carte
Hotel Galeria Thermal **** jedinečný hotel s přímými vstupy do termálních
bazénů, holistic hotel
Hotel Bešeňová*** s neomezenými vstupy do vodního parku Bešeňová
Hotel Akvamarín**** nový moderní ubytovací komplex přímo ve Vodním
parku Bešeňová

Voda, bazény a tobogany
Celý vodní park funguje na principu využívání horkých geotermálních vod, které
se nacházejí v hloubce téměř 2000 metrů. Bazény s geotermální vodou jsou
vyhledávanou a oblíbenou atrakcí během celého roku. Pobyt ve vodě příjemně
zpestří zábava v bazénech s čirou vodou, která se nachází jak v interiérových
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bazénech, tak i v letních exteriérových bazénech. Hvězdou mezi bazény je Bazén
s vlnami, který má pozvolný vstup do vody a načasované vlnobití. V tom
okamžiku se klidná vodní hladina mění na rozbouřené moře s vlnami a vlnkami
různé velkosti.
Velmi oceňované jsou i tobogany, které jsou k dispozici jak celoročně (7 ks), tak i
v letním provozu (dalších 8). Celoroční tobogany mají nástup i dopad v interiéru,
6 z nich se nachází v toboganové věži a jejich celková délka je více než 1 km.
Relaxační zóna Atrium je prostor plný oddychu a relaxace, živé zeleně
a nadstandardních lehátek. Je důležitým orientačním bodem a křižovatkou při
přesunu návštěvníků do Stanu zábavy, restaurace Bistro, saunového světa
Harmónia Wellness & Spa nebo 3 interiérových bazénů.

Letní areál
Během letních prázdnin rozšiřujeme nabídku vodního parku a přibývají další
oblíbené atrakce:
⦁ 5 nerezových bazénů s čirou ohřívanou vodou (velký relaxační, plavecký
25 m, dětský, dopadový bazén a divoká řeka) s příjemnou teplotou vody
od 26 do 38 °C, vhodné pro všechny věkové kategorie
⦁ Raftování, Bublina, Sopka, Potápění
⦁ Dalších 5 exteriérových toboganů a 3-dráhová skluzavka s dopadem do
čiré nebo termální vody
⦁ Exteriérové pódium
⦁ Další gastronomické provozy a obchody Aqua Motion
⦁ Volejbalové hřiště a prolézačky pro děti, outdoor posilovna
Lahodné občerstvení
Dokonalé osvěžení v termální vodě a lahodné míchané drinky najdou návštěvníci
ve vodním baru COSMOPOLITAN. Vodní bar nabízí různé relaxační atrakce - v
bazénu se nachází rozmanitý výběr masážních trysek na různé partie těla a
kromě jiného i relaxační masážní lehátka. Velkou změnou prošlo i gastronomické
zařízení Bistro. Kapacita původní restaurace se zvýšila na 200 míst, prostory
s terasou se provzdušnily a nabyly otevřený charakter s překrásným výhledem
na Chopok.
Zajímavá je určitě nabídka letní provozovny Giovanni, která svou nabídkou
italských specialit nenechá nikoho hladového. Anebo letní provozovna Grillu,
která dráždi chuťové pohárky lákavými vůněmi grilovaných specialit. Pestrou
nabídku nápojů, zmrzlin nebo palačinek je možné zakoupit si v Butterfly Baru,
Relax Baru, Sweet&Coffee.
Více informací https://www.besenova.com/zazitky/restauracie-a-bary
Harmónia Wellness & Spa
Navštěvování saun během celého roku posiluje imunitu a prospívá zdraví. V létě
2

jsou přínosy saunování ještě zřetelnější, tělo lépe snáší horka, zbavuje se
škodlivin a ulevuje se dýchacímu systému. I když by se mohlo zdát, že lidský
organismus a imunitní systém je během zimy náchylnější k onemocnění, není
tomu zcela tak, a proto i v létě je potřebné dbát o své zdraví. Teplotní rozdíl mezi
dnem a nocí, klimatizace, prudké extrémy a výkyvy počasí či výlety k vodě mají
vliv na vaši imunitu. Velká horka vystavují organismus velkému tlaku, který
může vyústit až v kolaps. Pravidelným saunováním i v letním období si dokáže
tělo zabezpečit termoregulaci a lepší snášeni přechodů z tepla do chladu.
Exkluzívní relaxace čeká v 50 parních, vodních, masážních procedurách
a saunách.
Pro milovníky saunování připravil Vodní park Bešeňová Saunový dóm
s kapacitou až 100 osob, který je jednou z největších exteriérových saun na
Slovensku. Dominanci dřeva, kamene a padající vody v prostoru podtrhla
profesionální režie zvuku a světla, které tak vytvářejí nenapodobitelné dimenze
v saunování. Po saunování potěší prostor na ochlazování s umělými skálami,
ledopádem a masážními sprchami, exteriérový ochlazovací bazén, vířivky,
exteriérová zahrada a venkovní tepidarium.
Pomyslnou třešničkou na dortu v saunovém světě jsou pravidelné denní
saunové rituály nebo originální noční akce s názvem Noc saunových rituálů. I
během léta poskytují sauna masteři výjimečný saunový zážitek každý den, kromě
pondělků. A co jsou to saunové rituály? Jde o výjimečné zpestření saunování,
které připraví zkušený sauna master. Ten pomocí víření horkého vzduchu,
rozpouštěním ledu s aromatickou složkou a divadelní show dostává saunování
do úplně jiné dimenze.
Více na https://www.besenova.com/zazitky/wellness-spa/harmonia-wellness-spa
NOVINKA – Hotel Akvamarín ****
Toto léto bude výjimečné. Také tím, že se otvírá nový ubytovací komplex Hotel
Akvamarín****, který je součástí areálu Vodního parku Bešeňová a přitáhne
pohledy svou impozantní stavbou. Čtyřhvězdičkový hotel Akvamarín poskytne
hostům svými rezortními službami dokonalou relaxaci a pohodu jako u moře.
Hotel svým hostům nabízí kromě služeb na vysoké úrovni i privátní venkovní
bazén s termální vodou. Gastronomický zážitek poskytne restaurace Zafír, která
je součástí hotelu. Příjemnou atmosféru s jemnou hudbou a pohodový večer se
zase nabízí v hotelovém Lobby baru.
https://www.tmrhotels.com/hotel-akvamarin-besenova/sk/nas-pribeh/
Hotel Galeria Thermal****Bešeňová
Součástí areálu je i luxusní wellness hotel Galeria Thermal **** Bešeňová s
výhledem na areál vodního parku. Koncept hotelu vychází z holistické filozofie
a oslovuje náročného klienta, který touží po zdravém životním stylu a péči
zaměřené na tři úrovně člověka – tělo, duši a mysl. Některé z 45 pokojů nabízejí i
přímý přístup k bazénům s termální vodou a hotel je tak jediným na Slovensku
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s pokoji, ze kterých může host vstoupit i přímo do termálních vod. Služby
hotelového komplexu doplňuje lobby bar.
Více na https://www.tmrhotels.com/galeria-thermal-besenova/sk/

Hotel Bešeňová***
Hotel Bešeňová*** je už léta neodmyslitelnou součástí areálu vodního parku.
Svým klientům nabízí kromě pokojů různých kategorií i možnosti relaxace
v saunovém světě Harmonie s jedinečným Saunovým dómem a ochlazovací
jeskyní. Za rezortními službami už nebudete muset cestovat do zahraničí, to
nejlepší máme přece doma!
Z Hotelu Bešeňová se dostanete pohodlně přímo z vašeho pokoje do areálu.
Největší výhodou tohoto hotelu jsou vstupy do vodního parku zahrnuté
v ceně ubytování, a tak se můžete koupat kolikrát jen chcete bez dalšího extra
doplatku.
Více info https://www.tmrhotels.com/hotel-besenova/sk/

Více informací denně:
Infocentrum Vodní park Bešeňová
Infolinka: +421 917 998 844 , e-mail: info@besenova.sk, web: www.besenova.com

Společnost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu v Střední a
Východní Evropě, který vlastní nebo si pronajímá a provozuje atraktivní horská střediska, zábavní parky, golfové rezorty,
restaurační zařízení, sportovní služby, obchody a hotely. V Nízkých Tatrách na Slovensku TMR vlastní a provozue středisko Jasná
Nízké Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda.
TMR je zároveň vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jde o největší slovenský aquapark s celoročním provozem, který nabízí kromě
vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mořskou vodou, jakož i zábavu ve Fun Parku a ubytování v
bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje středisko Vysoké Tatry s
horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. V slovenských Vysokých Tatrách TMR též vlastní hotely
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na Lomnickém štítu. V
Rakousku Skupina vlastní a provozuje alpské středisko na ledovci Mölltaler Gletscher, sesterské středisko Ankogel Mallnitz
a středisko Muttereralm. V Čechách též nepřímo vlastní minoritní podíl ve společnosti Melida, a.s., která si pronajímá a
provozuje středisko Špindlerův Mlýn. TMR si též pronajímá a provozuje český lyžařský areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a
pronajímá si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastřešuje provoz hotelu, restaurace a kongresového centra. V Polsku TMR vlastní a
provozuje horské středisko Szczyrk Mountain Resort a Legendii - Slezský zábavní park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci
realitních projektů se Skupina převážně orientuje na rozvoj, budování a prodej apartmánů a komerčních prostor a pronájem
hotelů v rezortech TMR. Do konce finančního roka 2019 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace středisek TMR cca. 400 mil.
EUR. Akcie TMR jsou obchodované na třech evropských burzách v Bratislavě, Prahe a ve Varšavě.
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