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B E L L O  R E P O R T A G E VOLOP ONTSPANNEN 
IN EEN OASE VAN RUST

Ergens goed verstopt in het groen van de Kempen vonden we één 
van de best bewaarde wellnessgeheimen uit ons land. Nooz is de 
naam, volledige ontspanning het uiteindelijke doel. En of dat doel 
bereikt wordt? Zelfs tot in je kleinste teen voel je je herboren na een 
bezoek in Grobbendonk. 

Een mooie grote, witte villa is het eerste wat opvalt als we aankomen. 
Het strakke interieur en de eindeloze geven je een ongekend, rustge-
vend gevoel.  Het commerciële bandwerk dat we overal vinden is hier 
heel ver weg.  Alle ervaringen zoals ongekende Duo Massage, Anders 
eten, Sfeervolle genieters en bijzonder overnachten zijn helemaal an-
ders.  We ontdekken  nog heel wat extra troeven die je nergens anders 
vindt. Je geniet hier van een vertrouwelijke sfeer en een warme gast-
vrijheid terwijl al je zintuigen tot rust komen.  Je beleeft alles geheel 
privé maar toch volledig tijdloos en met oneindig veel ruimte. 

We hebben al veel gezien in de ganse wereld maar een paradijsje waar 
je werkelijk geen uurwerk nodig hebt met 1.5 Ha puur privé natuur 
hebben we nog nergens beleefd. Je voelt je hier als het ware ‘op reis’ 
terwijl je toch dicht bij huis bent.  

De MysticWater en Water oasis zijn echte aanraders.  Je zit in een do-
mein van 1.5 ha. en toch helemaal privé, met je geliefde, familie of 
vriendinnen in een uitermate mooi stukje natuur. Je glijdt zachtjes in 
het geurende water waarvan je de temperatuur zelf gekozen hebt, 
terwijl het hout zachtjes knettert op een gezellig vuurtje. Wat is er za-
liger dan in de winter te genieten van de zalige warmtebronnen, de 
aangename sfeer bij zonsondergang en de unieke afwisseling tussen 
koude en warmte....? Je kan kiezen voor de MysticWater indien je het 
graag puur wil of de WaterOasis voor de luxe variant. Wie honger heeft 
kan kiezen voor een forest teppanyaki. Dit is een ongekende private 
dinner-ervaring in je eigen privébos.

De panoramasauna kan je helemaal instellen zoals je zelf wilt. Zowel 
de temperatuur, de verlichting als de muziek kan je kiezen. De auto-
matische opgietsessies zorgen voor de aangename geur en een heer-
lijke warmte. 

De Duo Massages voelen overheerlijk aan en ongekend.  Nooz heeft 
hiervoor 3 jaar onderzoek gedaan en je ervaart het perfect synchroon 
en ritmes als een ware choreografie.   De kwaliteit die ze aanbieden 
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overtof ook alles.  Zo garanderen ze max. 3 massages per dag en is 
iedereen opgeleid door de eigenaar zelf.

Ook overnachtingen behoren tot de mogelijkheden in dit fraai stukje 
natuur. Je hebt hierbij 3 verschillende mogelijkheden.

Allen zijn ze heel bijzonder  Vanuit je zalig bed kies je de kleur van de 
verlichting en de sfeer die je zelf wil. Rood, groen of blauw, het maakt 
niet uit.  Van hieruit beleef je, dankzij het grote scherm van 2.5 meter 
diagonaal, een ‘Live in concert’-ervaring als in een echte filmzaal. We 
hoeven je daarbij natuurlijk niet te vertellen dat je dan ook keuze hebt 
uit een aantal verschillende diner- en ontbijtmogelijkheden.

De meest spectaculaire keuze is de forest lodge. Dit is een exclusieve 
privésuite midden in het bos.  In de floating lounge geniet je intens 
van het water vanuit je mega-designbad, terwijl je de natuur ziet, 
hoort en voelt.  

Wat nooz zo speciaal maakt is dat je alles tijdloos beleeft. Je uurwerk 
laat je eigenlijk beter gewoon thuis. Je doet alles zolang en zoveel je 
zelf wil.  Zo blijf je op de massage tafel liggen zolang als jij het wil, be-
leef je ‘s avonds je privé ervaring zonder tijdlimiet en kom je ontbijten 
wanneer je wakker wordt. Of dit nu om 9.00 uur is of om 12h00 dat 
maakt niets uit.  

Wie zin heeft in een onvergetelijk dagje of weekendje uit heeft zijn 
eigen stukje paradijs hier voor het grijpen.


