Ontdek de vijf

Tussen nu en morgen ligt een hele tijd. Zou het niet mooi
zijn indien we die in volmaakte rust konden doorbrengen?
Geen storende prikkels, geen zorgen. Gewoon helemaal
kunnen loskomen van tijd en ruimte. Verinnerlijken. Samen,
synchroon zelfs, met zij die je het meest na aan het hart
liggen. Bij Nooz kennen ze die quarantainewens maar al
te goed. Ontdek hier hoe ze dat weten in te vullen. Foto’s: Nooz

werelden
llden van NooZ
in perfecte rust

WELLNESS

‘O

ntspanning’, ‘quality time’…
Wim Vanacker ging enkele
jaren geleden op zoek naar
wat deze begrippen in zijn wellnesswereld moesten inhouden. Rust, zeker, en
een hoge mate van zorgenvrij zijn, dat
ook. Maar het belangrijkste, de totale
afwezigheid van ongewenste externe storende prikkels, dat vond hij in geen enkel
bestaand concept terug. Met Nooz lanceerde Wim Vanacker toen een uniek

initiatief waarin de idee ‘puur genieten’
een nieuwe dimensie kreeg. Vandaag betekent ‘noozen’ dan ook zoveel als ‘uitsluitend aandacht besteden aan mensen die
belangrijk zijn in je leven en dat genoegen
delen in een passende omgeving’.
Nooz, een speelse verwijzing naar de
‘snooze’-optie van een wekker, zou een
plek worden waar voor - onder meer - de
wekker geen plaats meer was. Vandaag is >

Boven, links: De rimpelingen over het water en
het suizelen van een bries zijn de beste begeleiders
bij dit zalige nietsdoenmoment. Boven, midden:
Van geen mens gestoord, volkomen ontspannen
en vrij van zorgen. Het leven zoals Nooz het met je
voor heeft. Boven, rechts: Simultaanmassages die
de geest vrijmaken. Onder: Je eigen hideaway in de
vrije natuur. De magie van mystic water. Kaarslicht
bij vroege valavond.

Een intense, maar gelukkig

makende zintuiglijke belevenis.

‘noozen’ nog altijd een ongezien concept.
Gasten uit heel Europa komen deze unieke ervaring ontdekken. En komen er ook
voor terug. Niet het minst omdat er niet
minder dan 5 verschillende locaties zijn
waar je deze ervaring kunt meemaken.
Noozen is er trouwens voor iedereen. Het
aanbod varieert van ‘basic’ noozen tot de
meest exclusieve vorm. Van noozen voor

een paar uurtjes tot 46 uur even ‘weg van
de wereld’ zijn.

Unieke belevenis op maat
Noozen, dat is een intense, maar gelukkig makende zintuiglijke belevenis waarin samen tegelijkertijd zien, horen, voelen, proeven centraal staan. Een unieke
ervaring waaraan Wim en zijn team niet
minder dan vijf invullingen kunnen
geven: Nooz, Sky Nooz, Sea Nooz,
Forest Lodge en Loft aan het Water.
Elk daarvan biedt zijn eigen set verwenpakketten. Wie voor een Nooz-ervaring
kiest, mag dan ook rekenen op een compleet persoonlijk, volledig afgestemd
arrangement. Het team zal vooraf uitgebreid peilen naar ieders wensen en voorkeuren. Locatie, kleuraccenten, muzikale
omlijsting, culinaire verwachtingen, massagesessies, organisatie van brainstormings
en dies meer komen daarbij aan bod.
Voor Wim Vanacker is de totale afwezigheid van storende prikkels van het grootste belang voor het bereiken van de ultieme ontspanning. Geen mensen die tijdens
je verblijf beslag op je leggen, geen dwingende prikklokken, geen vaste (etens)tijden die je moet respecteren. Uurwerken
zijn uit den boze. Alles verloopt op je >
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Boven, links: Wat een geluksmoment! Helemaal in
je eigen bubbel, niets om bang voor te zijn. Boven,
rechts: Wandel zwierig de zorgeloosheid in. Tel niet
de uren, maar wel je zegeningen. Geniet. Onder,
links: Beleef je heel eigen wereldje. In klank, in
kleur, in aroma, in gevoel. Herontdek jezelf. Onder,
rechts: Wachtend op je privé duomassage. In je
eigen universum. In alle rust. Ongestoord.

eigen zelfgekozen tempo. De wereld
komt tot een stilstand. Wat telt zijn de
unieke ervaringen die je simultaan beleeft
en deelt met je gezelschap. Of de inspiratie die je binnen de groep kunt opdoen
door een tijd te genieten van puur, creatief outside-of-the-box denken.

Vijfmaal genieten
In het landelijke Grobbendonk ligt het
oorspronkelijke Nooz. Veel groen, veel
rust, away from it all. Een privé-oase
waar alle zintuigen heerlijk op reis gaan.
Waar diverse verwenpakketten wachten
die je voor enkele uren, een dag, een
week, het gejakker van de buitenwereld
doen vergeten. Waar alle aandacht naar
elkaar gaat in ‘… a life of sensations
rather than of thoughts.’ Volkomen
weeronafhankelijk - dit is België. Met de
natuur als stille metgezel. Luisterend naar
het ruisen van de wind terwijl je samen
van Mystic Water of van een privé openluchtsauna geniet. In perfecte zorgeloos-

heid. Nooz heeft alles geregeld. Denk
nergens meer aan, behalve aan elkaars
gezelschap. Beleef zo het ultieme relaxgevoel, de enige echte quality time.
Op wandelafstand van Nooz ligt Forest
Lodge. Je eigen luxeparadijsje middenin
het bos. Een exclusieve suite waar tijd niet
bestaat. Hier ontdek je de genoegens van
een Floating Bath, van een zacht deinend
waterbed, van een privébioscoop, van een
state-of-the-art klank- en lichtspel waarin je
zelfgekozen muziek beluistert terwijl overal
je favoriete kleuren opgloeien. Geen enkele
wellnesservaring hoef je te missen. En na
een droomloze, verkwikkende slaap laat je
het ontbijt komen wanneer het je uitkomt.

Nooz jezelf gelukkig
Gelijkaardige unieke ervaringen wachten
nu ook in Sea Nooz, een gewezen vissershuisje aan een meer bij de kust waar veel
faciliteiten centraal staan, eerder dan unieke
nooz-ervaringen. Gasten laten noozen met

de mooiste privé skyline van Europa als
toemaat was Wims volgende droom. Sky
Nooz ligt 21 hoog en biedt onder meer
een SkyHammam, SkySauna, top highend bioscoopbeleving met eigen app, een
duo jacuzzi, private dining… Een werkelijk
verbluffende en ongekende ervaring. Loft
aan het Water en Businooz zijn even
inspirerende en beloftevolle arrangementen.
Voor privépersonen zowel als voor bedrijven.
Met dezelfde kwaliteiten: ongestoord al je
aandacht kunnen wijden aan wat of wie op
dat moment werkelijk belangrijk is.
En dan komt het allermooiste: zo’n Noozervaring kun je ook cadeau geven. Kan
bovendien compleet op maat. Uniek in
Europa. Wat is er trouwens mooier dan
iemand 100% quality time en aandacht
schenken? Uitstekend kerstidee, toch? Vul
snel op www.nooz.be/schenken de verwenbon in en bezorg hem of haar zo’n unieke,
perfect afgestemde Nooz-ervaring. Je ontvangt dan een gratis fles Nooz-wijn! ■

