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Het concept van NOOZ in Grobbendonk is geba-
seerd op samen beleven, met familie, vrienden of 
collega’s. Voor elke gast creëert NOOZ een eigen 
formule. Op een domein dat zich uitstrekt over 
1,5 hectare, geniet je in een designpaviljoen of 
de vrije natuur samen met je wellness partner van 
DUO-massages, sauna en jacuzzi. Overnacht je 
bij NOOZ, dan komen daar een private diner, een 
film in bioscoopkwaliteit of je favoriete muziek in 
een live-concertbeleving bij. Kortom, al je zintui-
gen worden geprikkeld en hoewel je niet verder 
komt dan de Kempense bossen of de Belgische 
kust, heb je na een dag bij NOOZ het gevoel als-
of je twee weken op reis bent geweest naar het 
warme zuiden.

Kies voor de warmte van vuur
Hoewel NOOZ in elk seizoen de natuur en de 
weersomstandigheden betrekt bij haar activitei-
ten, voegt ze vanaf deze winter nog een dimen-
sie toe. Want op donkere avonden kan je met 
sfeervolle verlichting een unieke omgeving creë-
ren die je met de klaarte niet hebt. In de nieuw  

geïnstalleerde haarden brandt het vuur tijdloos en 
exclusief voor jou en je partner. Binnenskamers 
in het designpaviljoen, tijdens een DUO-massage 
of privé candlelight diner, of onder de beschut-
ting van een bamboe-dak aan de Water-Oasis. 
Wil je het helemaal puur natuur en toch privé, 
dan brandt het vuur midden in het bos terwijl je 
je onderdompelt in de Mystic Water. De nieuwe 
Forest Lodge biedt met de floating-experience 
en het waterbed ongekende mogelijkheden om 
water en warmte te combineren. En in Sea-Nooz 
beleef je het haardvuur in een authentieke vis-
serswoning. Het contrast van warm water, vuur, 
licht en sfeer met de donkerte en de kou is de 
ultieme winterervaring waarvan je nog lang zal 
nagenieten.

Schenk eens een NOOZ – Gratis fles NOOZ-
wijn
Wil je eens iets uniek schenken? Met de moge-
lijkheid te noozen in jouw favoriete seizoen? Een 
cadeaubon van Nooz is een ideaal geschenk 
voor de komende feestdagen. Want een NOOZ-

arrangement beleef je het liefst op het moment 
dat jij dat wilt of nodig hebt. De gelukkige ont-
vangt een  geschenk dat helemaal van jou komt, 
met je persoonlijke wensen en ideeën. NOOZ 
is enkel een partner om het cadeau te realise-
ren en stemt alles met jou af, tot het helemaal 
goed zit. Heb je een last-minute cadeau nodig en 
weet je niet wat gedaan? Als je op het adres van 
NOOZ aanklopt, kan je een gepersonaliseerde 
waardebon ter plekke meenemen. Of surf naar 
www.nooz.be/schenken en in enkele klikken heb 
je een Nooz-waardebon samengesteld, betaald 
en verpakt tot een leuk geschenk. Omdat NOOZ 
verwennen hoog in het vaandel draagt, schenkt 
ze in december als extraatje voor de feestdagen 
bij elke aankoop van een cadeaubon een fles 
NOOZ-wijn, in een ongekend NOOZ-jasje en 
kandelaar. Als je kiest voor exclusiviteit, privacy, 
ruimte, weldaad en kwaliteit, dan kies je voor 
NOOZ.
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Een gratis fles NOOZ-wijn bij je meest unieke geschenk
Ze zijn er weer: de koude winterdagen waarbij de donkerte steeds vroeger voorbij de ramen 
schuift. Een ideaal moment om de warmte van het vuur op te zoeken en een dagje te gaan Noo-
zen. Geen idee wat het is? NOOZ staat voor een privé wellness-ervaring, op je eigen ritme en 
met de natuur als bondgenoot. December is tevens een feestmaand en dan is Noozen ook een 
schitterend cadeau. Met het extraatje dat NOOZ dan aan jou schenkt, sluit je het jaar in stijl af.




