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Verwen àl je zintuigen

Droom je ervan om eens op en top

tot rust te komen, ver weg van de

grote massa? Wil je samen met je

partner, vriendinnen, collega’s of familie

met volle teugen genieten van het hier

en nu, zonder uurwerken, stress en

zonder het geld- en tijdverlies van

reizen? De bijzondere verwenervaringen

‘made by Nooz’ zijn zinnenprikkelend

om te voelen, te ruiken, te zien, te

proeven én te horen. Maak kennis met

deze ultieme Nooz-gastronomie voor

àl je zintuigen, in je eigen privé-cocon

of designpaviljoen te midden van de

natuur. Verwen jezelf à la carte, met

een intense duomassage of meteen

tijdens een dagenlang droomverblijf op

maat, in de bossen van Grobbendonk of

aan zee.

Wat is Nooz’en?

Nooz neemt je zintuigen mee op een

nooit geziene reis die twee uur tot

één week kan duren. Nooz biedt je

daartoe de keuze uit verschillende

verwenpakketten, die je volledig naar

wens kan uitbreiden met één of meer

Nooz-ervaringen waarin warmte,water

en de natuur een hoofdrol spelen.

Welk pakket je ook verkiest, je mag

altijd rekenen op je eigen groene

privé-oase met een mooie dosis

design en natuur op een domein van

1,5 ha. Je wordt er op je wenken bediend

zonder dat je zelf iets hoeft te doen,

behalve tijd- en stressloos genieten van

ontspanning, massages, baden, warmte,

geuren, klanken, licht, spel, lekker en

gezond eten en diverse extra’s. Nooz

stemt jouw reis doorheen je zintuigen

volledig persoonlijk af op al je wensen.

Daartoe peilt men via de telefoon of

e-mail vooraf naar je verwachtingen,

lievelingskleur, -geuren, -muziek en meer.

Het Nooz-team onderzoekt of je een

pure genieter bent, een luxedier, een

nieuwszoeker of meer een traditione-

le genieter. Wanneer je op de locatie

aankomt, moet je nergens meer aan

denken. Overslaap je na een late film

in de home cinema van je lodge? Even

bellen en je privé-butler brengt je ont-

bijt, al is het middag.Val je in slaap op

de massagetafel of babbel je liever

honderduit met je partner terwijl de

ervaren masseurs je lichaam en geest

ontspannen? Alles kan, niks moet.

Het enige wat telt, is de afwezigheid

van tijd, stress en onbekenden, en

de aanwezigheid van je dierbare(n).

In tegenstelling tot publieke wellness-

concepten heb je bij Nooz immers

geen buren, geen luistervinken of

pottenkijkers. Er is enkel contact met

de natuur en - zo nu en dan, op je

eigen ritme - met de ‘care-takers’ van

het huis.

Voor elk wat wils

Nooz Grobbendonk heeft in totaal

vier locaties. Vanuit de ultramoderne

en minimalistische designvilla, waarin

onder meer de keuken is ondergebracht,

worden de gespreide units bediend.

Bijzonder overnachten doe je in de

Forest Lodge, de Heaven Lounge,

het Glazen Designpaviljoen of de

Imagine Lounge, waar je geniet van

natuur, klankinstallaties en private

cinema, jacuzzi’s, buitendouchen,

diners bij kaarslicht, duomassages en

meer. Nooz zorgt heel het jaar door

voor unieke buitenervaringen waarbij

water en warmte centraal staan.

Mystic Water, bijvoorbeeld, laat je

midden in het bos genieten van zalige

warmtebronnen in de frisse buitenlucht,

waar een kouderegendruppel op een

hete huid plots een volledig nieuwe

ervaring wordt. Maar er is meer,

véél meer, en je bent altijd samen en

volstrekt privé.

Naast de ‘duo-massages’ zijn er ook

unieke ‘’massages-à-trois’. De grondig

opgeleide team-leden masseren jou en

je partner of vriendinnen synchroon

en ritmisch op de zorgvuldig samen-

gestelde muziek, onder het genot van

een geursensatie met essentiële oliën

en andere verwennerijen. De gemas-

seerden ervaren exact hetzelfde en

kunnen hun beleving achteraf vergelijken.

Kim Clijsters merkte in haar afscheids-

boek op dat de massage bij Nooz de

beste massage is die ze ooit heeft

gehad. Ook zangeres Natalia, die haar

eenjarig samenzijn met haar vriend

kwam vieren bij Nooz, is fan. “Maar of

je nu BV of havenarbeider bent, bij ons

is elke verwenervaring op maat en

van hetzelfde hoge niveau”, benadrukt

zaakvoerder Wim Vanacker. “Hier is

iedereen gewoon mens, van waar hij

of zij ook komt. Je wordt enkel bevrijd

van de tijd, de stress en de aardse

beslommeringen.”

Bezoek de website van Nooz in

Grobbendonk en Seanooz aan zee en

verdiep je in een oneindige en heerlijk

attractieve lijst van verwenopties,

sfeerbeelden, commentaren en awards!
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