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BEŠEŇOVÁ (11.6.2018) – Vodný park Bešeňová už s napätím odpočítava posledné dni a
hodiny do otvorenia novej letnej sezóny. Podujatie BEŠEŇOVÁ FASHION OPENING v sobotu
16. júna je tento raz opäť štýlovejšie a originálnejšie aj vďaka tradičnému folklórnemu
prevedeniu s modernými prvkami, do ktorého budú odeté známe osobnosti. Exkluzívnu
módnu prehliadku na móle priamo nad termálnymi bazénmi Hotela Galeria Thermal****
Bešeňová o 19. hodine, bude sprevádzať originálne hudobné zoskupenie Cigánski diabli.
Slovenský folklór v modernom šate odprezentujú modelky zvučných mien: Simona Krainová,
Lucia Senášiová, Dominika Richterová, Karolína Chomisteková. Počas večera sa
odprezentuje aj pánska móda značky Nicollas Berenique, ktorú predvedú známe tváre Matúš
Krnčok, Lukáš Dóza, Martin Šmahel, Valér Ferko a ďalší.

Medzi pozvanými hosťami sú fitneska Zora Czoborová, blogerka Pavlína Jágrová, hokejista
Marek Hrivik a ďalší. Večerom sprevádza Rasťo Sokol, známy z televíznej šou Dobre vedieť. Na
vodnom móle sa predstaví tradičný veniec slobodných dievčat – parta, doplnená ornamentmi a
vzormi zo slovenských dediniek, odkiaľ dobové čelenky pochádzajú. Jedinečný umelecký projekt
takmer zabudnutých slovenských párt mapuje projekt „Party v 21. storočí“. Práve ten sa po
exhibícii v New Yorku, Washingtone, Ottawe, Bruseli, Olympijskom dome v Pjongčangu predstavení
v sobotu aj na bešeňovskom vodnom móle. „Party v 21. storočí“ zachováva kultúrne dedičstvo a
symboliku a odhaľuje ľudové tradície súčasnému divákovi. Okrem módnej šou, príjemnej hudby a
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dobrej spoločnosti čaká návštevníkov aj jedinečná výstava obrazov spojená s krstom špeciálneho
obrazu z prostredia Liptova v Hoteli Galeria Thermal**** Bešeňová.
Bližšie informácie na www.besenova.com.
Vodný park Bešeňová sa po veľkolepom otvorení sezóny bude celé leto hýbať v rytme rôznych
hudobných žánrov. Pre svojich návštevníkov si Bešeňová pripravila Leto v pohybe, ktoré otvorí v
nedeľu 8. júla známy spevák Martin Harich. 14. júla predstaví cestu za zdravím Fredy Aysi,
priekopník a cvičiteľ jógy na Slovensku. 21. júla roztancuje Bešeňovú Laci Strike so svojou dance
crew academy a návštevníkov vodného parku naučí správne sa hýbať na modernú hudbu a prevedie
ich vývojom tancov až po súčasnosť. Folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice prinesie do
Bešeňovej 28. júla radosť a sprostredkuje divákom tanec našich predkov. 4. augusta si bešeňovský
parket prevezme nadaná tanečníčka, choreografka a lektorka Melánia Kasenčáková, známa ako
Lady Mel, ktorá je líderkou hip hop fakulty. Speváčka Dominika Mirgová si koncert v areáli vodného
parku užije spolu s fanúšikmi 11. augusta.

Tanečníci z Let´s dance Dominika Rošková s

Jaroslavom Oboňom a Dominika Chrapeková s Filipom Búranskym vystúpia a dajú do pohybu
divákov 18. augusta. Záver leta bude patriť kapele Modus Memory, ktorá 26. augusta prespieva
známe hity od skupiny Modus a interpretov Mekyho Žbirka, Mariky Gombitovej či Janka Lehotského.

Vodný park Bešeňová – termálne srdce Liptova ponúka celoročnú dovolenku v termálnych
bazénoch, ktoré majú blahodarne účinky na dýchacie a pohybové ústrojenstvo. Milovníci kúpania si
prídu na svoje v plaveckom termálnom, rekreačnom bazéne s troma plaveckými dráhami a umelým
vlnobitím, v termálnom bazéne s aquabarom Cosmopolitan s podvodnými masážnymi tryskami, v 6
vonkajších bazénoch s geotermálnou vodou, v 5 antikorových bazénoch s čírou ohrievanou vodou,
v 3 antikorových vnútorných bazénoch, na 8 exteriérových toboganoch a šmýkačkách, na 30 m
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vysokej toboganovej veži so 6 toboganmi, v detskom bazéne s atrakciami ako sú raftovanie, bublina
a potápanie. Oddych a relax si návštevníci Bešeňovej užijú v novom saunovom svete Harmonia
wellness & spa, kde sa pravidelne konajú saunové rituály. K dispozícii sú masáže a procedúry,
chutnú gastronómiu ponúka talianska reštaurácia Giovanni, nové Bistro s terasou a oddych si všetci
užijú v relaxačnej zóne Átrium. Vstup do termálnych privátnych bazénov je aj z nového luxusného
holistického Hotela Galeria Thermal**** Bešeňová s výhľadom na vodný park.
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