Najlepší slovenskí saunamastri predvedú svoje umenie v Bešeňovej
BEŠEŇOVÁ – (28. januára 2019). Vodný park Bešeňová bude 24. a 25. mája dejiskom národného
kola majstrovstiev v saunových rituáloch pod záštitou medzinárodnej organizácie Aufguss WM
( Jedná sa o najväčšie saunové podujatie na Slovensku, v ktorom si porovnajú svoje schopnosti
saunamasteri z popredných wellness stredísk). Víťaz získava priamy postup na MS Afguss WM
2019.

Predposledný májový víkend budete môcť vo vodnom parku Bešeňová stretnúť absolútnu
špičku súťažiacich v saunových rituáloch z celého Slovenska. Saunový svet Harmónia ožije
príbehmi, ktoré dodajú termálnemu srdcu Liptova nezameniteľný príval energie. Kombináciou
profesionálneho vystúpenia, svetelných a zvukových efektov, parných nárazov a za použitia
prírodných esencií posúvajú saunamastri bežné saunovanie do úplne inej dimenzie, než na akú
sú ľudia pri saunovaní zvyknutí. Celý proces je doplnený o príbeh a saunové divadlo
sprevádzané technikou práce so saunovým uterákom, takže sa v saune určite nudiť nebudete.
Súťažiť budú nie len jednotlivci, ale aj tímy takže v saune bude naozaj horúco.
Na saunovom podujatí svoje schopnosti predvedú okrem iných dvaja úspešní saunamastri
Marek Homza a Matej Brtko, ktorí z minuloročnej kvalifikácie v Belgicku postúpili
v tandemovom vystúpení na majstrovstvá sveta v Nemecku.
Matej Brtko- je známy tým, že vo veľmi krátkom čase dostal svoje znalosti a techniku práce so
saunovým uterákom na profesionálnu úroveň. Postupom zo Slovenského kola súťaže Herbal
cup zameranej na relaxačné a meditačné rituály sa kvalifikoval na majstrovstvá sveta ktoré sa
konali koncom roka 2018 v ČR. V súťaži získal krásne druhé miesto, pričom od toho prvého ho
delilo len 0,4 bodu.
Na priebeh a dodržiavanie pravidiel súťaže bude dohliadať medzinárodná, odborná porota,
ktorá po dôslednom vyhodnotení všetkých kritérií posunie do medzinárodného finále tých
najlepších.

Zážitkové saunovanie je aktuálnym trendom nie len v zahraničí, ale za posledné roky nachádza
svojich priaznivcov aj v Slovenských wellness centrách. Vďaka prezentácii zážitkového
saunovania zažijete kúzelné stretnutie veľkej rodiny saunérov, ktoré by ste si nemali nechať
ujsť. Pre návštevníkov bude pripravený pestrý program zložený z niekoľkých desiatok
súťažných, saunových rituálov, ako aj bohatý sprievodný program počas celého podujatia.
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NOVINKA ZIMY 2018/2019
Ruská baňa – Saunový svet Harmónia v Bešeňovej prinesie túto zimu ďalšiu novinku. Suchá
fínska sauna prešlae kompletnou rekonštrukciou. Nové priestory suchej sauny budú slúžiť na
plnohodnotné procedúry metličkovania. Už počas zimy si tak budete môcť vychutnať relax v
priestoroch saunového sveta ešte viac.
Metličkovanie prebudí Vaše telo, dušu a myseľ. Objavíte silu lesa ukrytú vo vetvičkách z koruny
stromov a celému telu doprajete dokonalý detox. Svoju pokožku rozmaznáte vďaka metličkovej
masáži plnej prírodných esencií a živín doplnených o prímes aromaterapie. Tento rituál má
mnoho benefitov pre zdravie - zlepšuje krvný obeh, zvyšuje imunitu, silu a pomáha napríklad
pri astme. Počas rituálu sa metličkami ovieva a jemne ošľaháva telo, vďaka čomu sa pokožka
prekrví. Metličkové procedúry napomáhajú aj pri liečbe chrbtice, priedušiek či nervového
systému.

Benátska noc saunových rituálov - Druhý februárový víkend bude v Bešeňovej NOC
SAUNOVÝCH RITUÁLOV s témou Benátky. Opäť v čase od 21:30 do 01:30 a navyše aj v
najmodernejšej saune na Slovensku - Saunový dóm so skvelými svetelnými a zvukovými
efektami. 4 hodiny nočného saunovania, 11 jedinečných saunových rituálov, peelingov
a procedúr, welcome drink + osviežujúce občerstvenie, všetky sauny a procedúry k dispozícii
po celý čas, relaxačná zóna Átrium, vnútorné bazény to všetko je k dispozícii počas Saunovej
noci. Saunové ceremoniály budú prebiehať v novej saune Saunový dóm, v saune Chopok a
peelingy v Soľnej saune Svitanie. Doprajte svojmu telu, mysli i duši odpočinok, ktorý si zaslúžite.
Ubytovanie je možné rezervovať si v novom luxusnom wellness hoteli Galeria Thermal ****
Bešeňová s výhľadom na areál vodného parku. Koncept hotela vychádza z holistickej filozofie
a oslovuje náročného klienta, ktorý túži po zdravom životnom štýle a starostlivosti zameranej
na tri úrovne človeka – telo, dušu a myseľ. Viac na www.galeriathermal.sk
Viac informácií na www.besenova.com
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