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Wellness

In alle rust vrijheid en privacy

NOOZ ....meest creatieve speler en trendsetter.
Het antwoord op de vraag naar ECHTEontspanning!

Deze nooit geziene relaxformule in hartje Antwerpse
Kempen en de kust won de Horeca award voor
innovatie, de eerste prijs 'beste sauna', de eerste prijs
van de Enterprize wedstrijd voor'meest vernieuwende
Belgische onderneming'. Nooz is ook erkend door
Unizo als meest creatieve speler en trendsetter op de
vrijetijds- en ontspanningsmarkt. Nooz Grobbendonk
staat voor luxe en exclusieve privé wellness op kleine
schaal in een ultramoderne minimalistische design
villa op 1 Ha puur natuur, middenin de bossen van
de Antwerpse Kempen. Nooz is het antwoord op de
vraag naar echte ontspanning: op reis gaan zonder de
stressvan het reizen. Vele gasten komen naar Nooz op
reis als alternatief van het fysisch reizen. België heeft
bij Nooz altijd mooi weer: Nooz heeft een concept
dat al het positieven van het weer versterkt en het
negatieve wegwerkt en. in België heb je geen
verwachtingen (stel je maar eens voor dat je op reis
gaat naar Zuid Frankrijk en het regent. ... I ) Geen
nadeel van het reizen omdat je met je zintuigen op

reis gaat en niet fysisch moet op reis gaan: dus geen
geld- en tijd verspilling van het reizen, geen files, niet
's nachts moeten opstaan om lang te wachten in de
luchthaven, geen stress om je vliegtuig te halen, enz..
De kernwoorden volstrekte rust, bijzonder, anders,
uniek, exclusief, altijd samen en geheel privé, volledig
tijdloos zonder uurwerk staan hierbij centraal.
Nooz biedt dan ook nooit geziene ervarinqen aan
zoals duo massage summun, massage-à-trois, duo
quatre mains massage lounge, Mystic water, outdoor
privé sauna, water oasis, bijzonder overnachten,
privé jacuzzi, private diner, panoramic brunch, Forest
gourmet, private cinema, enz...Alle zintuigen worden
steeds creatief verwend. De ervannoen zijn volledig
afgestemd op onze eigen Europese cultuur en
behoeftes.
NOOZ heeft het antwoord ontwikkeld om altijd
ALLE ervarlnqen samen te delen en het begrip
'tijd' en 'plaats' volledig te laten verdwijnen .... Alle
verwen pakketten omvatten een aantal van deze
ervarinçen en staan garant voor een ongekende reis
met al je zintuigen.

Genieten van ongekende massage ervaringen

Wim en Veerle zijn de uitvinders van het concept
Nooz. Ze hebben beiden een universitair diploma en
steunen op jarenlange ervarlnq binnen verschillende
multinationals. Zowel voor Wim als Veerle primeert
KWALITEITboven kwantiteit met ruimte voor discrete
gastvrijheid. Samen met het team Wendy, Danielle,
Deborah, Martine, Wendyen Annelies delen ze de
passie om jou te verwennenarnet een sublieme
zintuiglijke ervartnç, Zij zien iedere massage als een
creatie van een uniek kunstwerk ....want jij bent uniekl
Je ervaart alles samen en nooit alleen, je ervaart de
duomassages perfect gelijktijdig en je krijgt steeds
onmiddelijk een eigen privé-massage-cocon of
paveljoen ter beschikking. Met het unieke design
paviljoen zal je, in alle weertypes, een unieke outdoor
massage beleven. Eveneens krijg je een perfecte
uitleg, zodat je optimaal kan genieten vanaf de eerste
secondel Services zoals de unieke duo-massages en
bediening aan tafel zijn voor jou essentieel, voor al je
wensen zijn er altijd Nooz medewerkers beschikbaar.
Je wil genieten in een residentieel karakter midden
in de bossen van de Antwerpse Kempen en het
summum van genieten. Kom je liever met z'n drietjes?
Dan krijg je een ongekende Massage-a-trois ervarinq,
neem eens een kijkje in de uitgebreide informatie op
de Nooz website: www.nooz.be

SEA NOOZ ....aan de kust. Is Sea Nooz voor jou?

Jij wil 250 m2 voor jou alleen (24 op 24 uur privé
saunacenter, design vissershuis en zongerichte
tuinen)? Jij wil enkel een Nooz medewerker zien bij
aankomst (persoonlijk onthaal en intake gesprek)
en bij vertrek7Jij wil betere seNice dan in een
hotel? Je geniet graag van de unieke sfeer van een
vakantiedomein met uniek zicht op een vijver en vlak
aan zee en je wil het summum van genieten. Het
kan perfect met Sea Nooz....aan de kust, de locatie
is helemaal.. ..NOOZ: genieten met al je zintuigen en
vanaf de eerste minuut, op een unieke locatie, in
volstrekte rust en volledig tijdloos. Meer weten? Ga
naar de Sea Nooz website www.seanooz.be
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