Wat hebben we geleerd vorig jaar? Dat we niet ver hoeven
te gaan om ons intens tevreden en ontspannen te voelen.
Dat we dat zo verafgode ‘vakantiegevoel’ ook kunnen ervaren zonder eerst eindeloos lang aan te moeten schuiven om
dan nog eens uren te vliegen. En dat we al onze zintuigen
probleemloos en in ongestoorde privacy kunnen verwennen zonder uur noch tijd te kennen. Dankzij Nooz. Foto’s: Nooz

WELLNESS

Het geluk van

perfect ongestoord
rustig te genieten

'N

oozen’ is een intense, maar
gelukkig makende zintuiglijke
belevenis waarin samen tegelijkertijd zien, horen, voelen, proeven centraal staan. Een unieke ervaring waar
Wim Vanacker en zijn team niet minder
dan vijf locaties voor aanbieden: Nooz,
Sky Nooz, Sea Nooz, Forest Lodge en
Loft aan het Water. Elk daarvan heeft zo
zijn eigen set verwenpakketten. Wie voor
een Nooz-ervaring kiest, mag in ieder
geval rekenen op een compleet persoonlijk, volledig afgestemd arrangement.
Méér dan ooit hebben we in de voorbije
maanden ontdekt dat zelfs de ‘staycation’ in
de eigen thuishaven zo zijn beperkingen
heeft. Ook al beschik je over een eigen
zwembad, een eigen jacuzzi, een eigen
‘mancave’ en dies meer, dan nog ben je

niet gevrijwaard van kleinere en grotere
beslommeringen of storende elementen die
het plezier wat komen drukken: onderhoudswerkjes, telefoontjes of mailberichten
– je werkt immers vaker van thuis uit –,
drukke kinderstemmetjes die tussendoor
hun deel van je aandacht opeisen… Niet
altijd een gigantische stap naar de ideale
wereld, als we het zo mogen uitdrukken.

Unieke gastvrijheid zonder zorgen
Nooz zorgt in haar 5 locaties telkens voor
een unieke privé-oase waar je samen alle
zintuigen ongestoord op reis kunt laten
gaan. Daar wachten diverse verwenpakketten die je voor enkele uren, een dag,
een week, het gejakker van de buitenwereld doen vergeten. Zodat je eindelijk
eens alleen maar aandacht voor elkaar
kunt hebben in ‘… a life of sensations >

Boven: In Sea Nooz geniet je met je gezelschap
van een perfecte afzondering en ongestoorde
luxe. Onder, links: Geniet zorgeloos en zonder op
de tijd te letten van een intieme sfeer met alleen
maar aandacht voor elkaar. Onder, rechts: Een
open vuur en dan heerlijk onthaasten tijdens een
weldoende Mystic Water-experience.

De uitgelezen plek om
in elkaars gezelschap te genieten
rather than of thoughts.’ Met de natuur,
het ruisen van het water of een overweldigend panorama als uitgelezen metgezel.
In het landelijke Grobbendonk ligt het
oorspronkelijke Nooz. Veel groen, veel
rust, away from it all. Op wandelafstand

van Nooz ligt Forest Lodge. Een exclusief paradijsje in het bos. Hier ontdek je
de genoegens van een Floating Bath en
van een state-of-the-art klank- en lichtspel waarin je zelfgekozen muziek beluistert terwijl overal je favoriete kleuren
opgloeien. En na een verkwikkende
>
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Boven, links: Bepaal je eigen sfeer in je persoonlijke paradijs met een gevoelvol kleurenspel. Boven,
rechtsboven: Sky Nooz staat voor een super ervaring met prachtig uitzicht over de stad. Boven,
linksonder: Wanneer de omstandigheden het toelaten, kun je ook aan teambuilding doen. Boven,
rechtsonder: Het haardvuur verwelkomt je na een
relaxerende massage of sauna. Onder: Op het ul-

tramoderne bioscoopscherm komt je favoriete film
extra mooi tot zijn recht .

slaap laat je het ontbijt komen wanneer
het je uitkomt. Gelijkaardige unieke
ervaringen wachten nu ook in Sea Nooz,
een gewezen vissershuisje aan een meer

bij de kust waar ook weer diverse mooie
verwenpakketten mogelijk zijn. Loft aan
het Water en Businooz zijn even inspirerende arrangementen voor privépersonen
zowel als voor bedrijven.

Een nieuwe lente, een nieuwe Nooz
Noozen met verbluffende skyline hoog
boven Antwerpen. In Sky Nooz. Een
penthouse, 21 hoog en uitkijkend over
het MAS, het Eilandje en de machtige
Schelde. De uitgelezen plek om in elkaars
gezelschap te genieten van een fantastische skyline en van de vele verwenmogelijkheden waar Nooz zo bekend om staat.
Hier een ritmische, synchrone duomassage krijgen is een onvergetelijke belevenis.
Zeker wanneer je die afrondt met een
night cap op het terras… Om daarna nog
wat weg te dromen bij het bekijken van je
favoriete film op het state-of-the-art bioscoopscherm. Een weldoende ervaring die
je zelfs thuis niet meer kunt meemaken. ■

