Bešeňová pripravila viaceré novinky
BEŠEŇOVÁ (20. jún 2018) – Uplynulý víkend sa vodný park Bešeňová zmenil na
gastronomickú a módnu šou, ktorá sa doslova zrkadlila priamo nad termálnymi bazénmi
Hotela Galeria Thermal. Do novej letnej sezóny vstupuje vodný park Bešeňová aj s viacerými
novinkami.
V piatok 15. júna sa v reštaurácii Bistro uskutočnil 3. ročník súboja kuchárov pod názvom Culinary
Battle. Ivan Rusina zo šou Moja mama varí lepšie si na pomoc povolal moderátora Juniora a
šéfkuchára Mareka Orta. Proti silnej zostave sa postavil bešeňovský šéfkuchár David Filický so
svojim tímom. Obaja súťažné tímy pretvárali svoje dlhoročné skúsenosti do podoby nádherných a
chutných jedál, z ktorých porota udelila sklenenú trofej a zlatú varešku domácemu tímu. Večerom
sprevádzal moderátor Rasťo Sokol, o hudobné číslo sa postarala Barbora Hazuchová a čerešničkou
na kulinárskej torte bola česká modelka Simona Krainová.
FOTO z Culinary Battle na stiahnutie TU.
Tá sa stala na druhý deň v sobotu 16. júna aj ambasádorkou podujatia Bešeňová Fashion Opening.
Večer začal krstom obrazu Vôňa Liptova od Ľubice Skusilovej v holistickom Hoteli Galeria Thermal
Bešeňová. Módna prehliadka nad termálnymi bazénmi v podaní známych osobností, ulahodila
nielen ženskému oku, ale na svoje si prišli aj muži pri štýlovej pánskej kolekcii. Veľkolepá módna
šou sa tento rok niesla v originálnom projekte Party v 21. storočí. Folklór na moderný štýl predviedli
známe osobnosti za podpory tanečníkov zo skupiny Credance a hudobné umenie predviedli
Cigánski diabli.

FOTO z Bešenová Fashion Opening na stiahnutie TU.
Vodný park Bešeňová pripravil na leto viaceré novinky. Dosádzaním zelene a kríkov, novým
vstupom do exteriéru a napojením dvoch víriviek sa ukončila I. etapa výstavby wellnes&spa
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Harmónia. Ďalšou novinkou bude od 28. júna ZOO exotických a domácich zvierat a mláďat so stálou
expozíciou vtáctva. Deti si toto leto užijú novú detskú zónu s takmer 900 m2 zábavy. V areáli nájdu
animačný priestor, detský kútik, indiánske Tee pee, nafukovacie hrady, trampolíny, detské ihrisko a
pieskovisko. Počas víkendov sa bude v Bešeňovej hýbať na rôzne rytmy. Už 8.7. príde spevák
Martin Harich, 14.7. tanečník a inštruktor jogy Fredy Aysi, 21.7. Laci Strike, 28.7. FS Bystrina, 4.8.
Lady Mel, 11.8. Dominika Mirgová, 18.8. Tanečníci z Let´s dance a Leto v pohybe ukončí 26.8.
Modus Memory. Novinkou je aj vstup pre deti do 6 rokov zadarmo. Viac na www.besenova.com
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