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Thermal park Bešeňová ponúka relax a zábavu pre celú rodinu.  Bešeňová je známy a
obľúbený aquapark, ktorý sa nachádza 12 km od Ružomberka  v malebnom prostredí
Chočských  vrchov, Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Aquapark s celoročnou prevádzkou v
Bešeňovej vznikol na báze horúcich prameňov  liečivých vôd, ktoré vyvierajú z hĺbky 1987
metrov. V bazénoch má voda 36 až 40  °C podľa ročného obdobia.
  
Pre návštevníkov je aj pripravených niekoľko bazénov, v  ktorých je voda ochladzovaná tak, aby
pôsobila príjemne a osviežujúco, a mala  blahodarný vplyv na organizmus. Termálna voda
pôsobí blahodarne predovšetkým na  pohybové ústrojenstvo, urologické problémy a má tiež
priaznivé kozmetické  účinky. Je odporúčaný najmä ľuďom vystaveným stresom. Pozitívne
účinky na  psychiku sa prejavia takmer okamžite, vďaka prvku lítium. 

Termálne kúpalisko  ponúka po celý rok okrem kúpania aj relaxačné masáže, príjemné
posedenie v  reštaurácii s možnosťou výberu racionálnej stravy. V prevádzke je aj tobogán. 
Atraktivitou je zimné kúpanie, keď sa otužilejší návštevníci môžu „okúpať&quot; aj v  snehu.

V aquaparku Bešeňová nájdete nasledujúce služby a atrakcie:

    -    1 vonkajší bazén z antikora (relaxačný bazén) s čírou ohrievanou vodou od 28°C do
40°C otvorený od 26.12.2008  
    -  8 celoročných vonkajších bazénov s geotermálnou vodou od 28°C do 40°C  
    -  3 vnútorné bazény z antikora s čírou ohrievanou vodou od 27°C do 36°C,    
    -  1 nerezový tobogan v bazénovej hale    
    -  átrium s 2 vírivkami pod holým nebom (voda vo vírivkách má teplotu od 30 do 40°C)    
    -  wellness centrum - vitálny svet – komplex 5 sáun a inhalácií (soľná, bylinková, rímska,
mentolová, fínska), ochladzovací bazén, whirlpool, kneippov kúpeľ, tepidária, hydromasážne
sprchy....    
    -  relax centrum
    -  fitness, masáže, solárium, manikúra, pedikúra  
    -  kongresové centrum - rokovacie a konferenčné priestory
    -  ubytovanie a stravovanie priamo v areáli    

    Kontakt    Thermal park Bešeňová  
034 83 Bešeňová 136  

tel., fax: +421-44 4307 708 
  email: info@besenovanet.sk 
web: www.besenovanet.sk
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