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De manier van leven waar we met de nodige 
strubbelingen aan gewend raakten, zullen we 
nog niet meteen achter ons kunnen laten. Maar 
laat dat geen reden zijn om met de komende 
feestdagen onszelf en hen die ons lief zijn een 
fantastische beleving te ontzeggen. Wim Vanac-
ker: “Een verblijf in één van onze Nooz-locaties is 
het ideale cadeau om even uit deze bizarre tijden 
te ontsnappen. 100% privé, met kwaliteitsvolle 
ervaringen in een omgeving die met zorg, en 
gevoel voor schoonheid en comfort, is ingericht. 
Bovendien, ontvang je in de eindejaarperiode bij 
elke cadeaubon die je aankoopt zelf de intussen 
gekende unieke fles Nooz-wijn.”

NIEUWE BELEVINGEN
Tijdens de eerste lockdown, toen Nooz verplicht 
de deuren moest sluiten, bleef het team van Wim 
Vanacker niet bij de pakken zitten. Wim: “Het was 
voor ons het ideale moment om de verschillende 
locaties en paviljoenen een opfrisbeurt te geven 
en technische verbeteringen aan te brengen zo-
als o.a. een extra ventilatiesysteem. Aan enkele 
Nooz-concepten voegden we nieuwe belevin-

gen toe. Zo kan je nu in SkyNooz, waar je ge-
niet van een onuitgegeven uitzicht over de stad 
Antwerpen, een privé showcooking meemaken. 
In ons complex in Grobbendonk legden we een 
secret garden aan. Een privétuin waarin je met je 
Nooz-partner, onzichtbaar voor anderen, kan ge-
nieten van een outdoor privélunch of privédiner, 
volledig weersonafhankelijk. Onze Forest-lodge 
in Grobbendonk heeft een overnachtingsmoge-
lijkheid en biedt de ultieme ontspanning met de 
FloatingBath, een privébioscoop van topkwali-
teit, privé candlelight diner en 100% slaapcom-
fort in je eigen boseilandje van maar liefst 5.000 
m²! Het voorbije jaar was dit voor velen een toe-
vluchtsoord om te ontsnappen van de stress van 
telewerk combineren met kinderopvang en de 
beperkingen in alles wat het leven fijn maakt. Bo-
vendien kan je elk seizoen komen noozen want 
de belevingen zijn zodanig geconcipieerd dat ze 
weersonafhankelijk zijn. In alles wat we doen is 
de natuur onze bondgenoot, van de stilte van de 
Kempense bossen tot een prachtige skyline met 
uitzicht op eindeloos water. Het is een reis die al 
je zintuigen op scherp zet, zonder stoorzenders 
die je afleiden en 100% privé. Voor ons moet ont-

spannen tijdloos zijn want iedere mens heeft een 
ander ritme. Dat respecteren we, vandaag meer 
dan ooit want mensen verdienen het om aan-
dacht te krijgen en verwend te worden. En wie 
aandacht krijgt, creëert ook ruimte om aandacht 
te geven, aan de bubbel of het knuffelcontact 
waarmee hij of zij naar Nooz komt.”

VERRAS EN VERBAAS
IEMAND MET EEN 
ONGEKEND GESCHENK
In deze coronatijden is het meer dan ooit be-
langrijk om de mens eens centraal te zetten. 
En wat is mooier dan iemand 100% aandacht 
en quality time geven? Met bijzondere belevin-
gen in de meest coronaveilige omgeving want 
geheel privé met oneindig veel ruimte en zon-
der externe prikkels? Zoek niet langer en laat 
iemand noozen: 100% genieten met enkel 
aandacht voor elkaar, zonder uurwerk, zonder 
vreemde mensen om je heen… Wim: “Onze 
initiële ideeën over noozen blijken nu het ide-
ale concept om ons unieke aanbod veilig te 

VERRAS IEMAND MET EEN ONGEKENDE BELEVING, 100% CORONAPROOF
NOOZ – EEN BIJZONDER GESCHENK VOOR DE FEESTDAGEN
Grobbendonk — 100% privé,  nooit  wa s dit  meer aan de orde dan in het  voorbije  jaar waar de coronapandemie on s leven heeft  be-
heerst .  We werkten met bubbel s,  knuf felcontacten en social  di stance in de buitenlucht.  Q uality time werd belangrijker,  al  wa s het 
maar om de dagen door te  komen .  In de verschil lende locaties van Nooz in Grobbendonk,  Antwerpen en aan de Belgi sche ku st  komt 
dat allemaal samen . 
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organiseren. Een verblijf bij Nooz is voor 100% 
privé, zonder contact met anderen. Heel wat 
van onze belevingen kunnen in openlucht door-
gaan waar de social distance niet 1,5 maar 50 
tot 80 meter is.” Bovendien is een cadeaubon 
geven ook aandacht schenken. De gelukkige 
ontvangt een geschenk dat helemaal door jou 
werd bedacht, met je persoonlijke wensen en 
ideeën. Nooz is enkel je partner om het cadeau 
te realiseren en stemt alle details met jou af. Dat 
is net de kracht van Nooz, dat er geen stan-
daardpakketten bestaan waarop je moet inte-
kenen en bij elke aanpassing die je doet een ex-
tra factuur krijgt. Heb je een last minute-cadeau 
nodig? Ook dan kan je bij Nooz terecht. Surf 
naar www.nooz.be/schenken en in enkele klik-
ken heb je je Nooz-cadeaubon besteld, betaald 
en verpakt tot een leuk geschenk. En niet on-
belangrijk: het bedrag dat je aan een Nooz-ca-
deaubon besteedt, wordt voor 100% omgezet 
in Nooz-beleving. Helemaal op maat, voor elk 
budget en zonder extra kosten onderweg.

EEN UNIEK GESCHENK 
VOOR IEDEREEN
De passie en gedrevenheid van het Nooz-team 
onder leiding van Wim Vanacker kent geen 
grenzen. Tot ver in het buitenland staat Nooz op 
de kaart en de awards van Trip Advisor, Zoover 
en Traveller’s Choice zijn inmiddels niet meer 
te tellen. Wim: “Dergelijke awards worden niet 
toegekend door één of andere vakjury maar 
door onze gasten die we in de voorbije jaren 
bij Nooz mochten verwelkomen. Voor ons is 
dat de mooiste erkenning en een drijfveer om 

het steeds beter te doen. Of dat in de prachtige 
natuur van de Kempense bossen, Loft aan het 
Water aan het Albertkanaal, SeaNooz aan de 
Belgische kust of de verbluffende privé skyline 
van de SkyNooz penthouse is, op elke loca-
tie streven we naar de beste versie van Nooz. 
Noozen kan voor alle budgetten en is volledig 
op maat. Kies zelf hoelang je wil noozen van 
enkele uurtje tot 1 week. Beslis zelf hoe je wil 
noozen in 1 van onze 5 locaties en laat je volle-
dig op maat verwennen met je eigen lievelings-
kleur, muziek, proeven, enz…”
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EXCLUSIEF VOOR 
ONDEROX LEZERS!

Zet de eindejaarsperiode coronaproof, 
maar ook feestelijk in.
Wie in december een Nooz cadeau-
bon aankoopt, ontvang ook zelf een 
geschenk. Naast de verraste blik van 
de ontvanger van je cadeau, krijg jij van 
Nooz een exclusieve fles Nooz-wijn. Een 
aanbod dat geldig is bij elke cadeaubon 
die je bestelt.*

*alle info en voorwaarden 
www.nooz.be/gratis 
www.nooz.be/schenken

HOE WIL JE NOOZEN?

• www.nooz.be noozen langs on-
gekende ervaringen op 1,5 ha luxe, 
bos en natuur 

• www.skynooz.be noozen in je 
exclusieve privé wellness-pen-
thouse met verbluffende Skyline 
op de 21ste verdieping 

• www.luxewellnessovernachting.be 
noozen in de ForestLodge op je 
eigen privé ‘boseiland’ 

• www.seanooz.be noozen in een 
privé wellness-vissershuisje 

• www.loftaanhetwater.be budget-
vriendelijk noozen 

Tip: like, share, tag nooz op Instagram 
met nooz_ongekend_privé_genieten


