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Steeds meer mensen kiezen voor een break 
zonder kinderen. Voor de rust. Hoe belangrijk 
dat is, had Nooz 15 jaar geleden al begrepen. 

Nooz-bezieler Wim Vanacker: “Adults only is 
een manier om rust te garanderen. Wij hebben 
zelf vijf kinderen en weten dus als geen ander 

hoe cruciaal het is om ook tijd voor jezelf uit te 
trekken en energie in je partner, vriendin(nen)of 
moeder/dochter relatie te investeren. Dat VTM 
Nieuws Nooz in z’n reportage heeft opgeno-
men, bekijken wij als een fantastische erken-
ning voor onze passie.”

ZONDER EXTERNE
 

PRIKKELS
Wim Vanacker: “Vanaf het prille begin wilden 
we met Nooz zoveel mogelijk externe prikkels 
uitschakelen. Dat gaat veel verder dan even van 
wat wellness en van elkaar genieten zonder kin-

WELLNESS

GEZIEN OP VTM NIEUWS!
NOOZ LAAT JE 100% GENIETEN, EVEN WEG VAN ALLES
Even tot  ru st  komen ,  zonder de kinderen .  Veel  koppel s  kiez en er bew u st voor.  In een item over dat groeiende succes van adults  on-
ly-hotel s  l iep Nooz onlangs bi j  V TM-nieuws in de ki jker al s  één van de eerste kindv rije  wellnessresort s  in België.  “Het i s  een pioniers-
rol  die we met veel  plezier opnemen”,  stelt  Nooz-bezieler Wim Vanacker.

deren. Want bij Nooz kom je ook geen andere 
mensen tegen, speelt de klok geen rol en zijn er 
geen obers of personeel die je nog iets extra’s 
willen verkopen. In onze unieke relaxwereld is 
alles inbegrepen.”

100% AANDACHT EN 
ONTSPANNING
Het unieke concept is zelfs een werkwoord 
geworden. ‘Noozen’ staat nu voor 100% aan-
dacht geven aan elkaar, voor pure quality time. 
Wim Vanacker: “Zoals een van onze vaste 
gasten zegt: ‘iedere dag ben ik moeder, maar 
bij Nooz ben ik 100% vrouw.’” Andere gasten 
vertellen dan weer dat ze naar hier komen om 
op een zo kort mogelijke tijd een maximale ont-
spanning te ervaren.

HET MOOISTE GESCHENK
 

VOOR IEDEREEN EN VOOR
 

ELK BUDGET
Vandaag bestaat Nooz op vijf locaties met 
veel verschillende manieren van ‘noozen’, van 
enkele uurtjes tot 48 uur ‘weg van de wereld’. 
Noozen is er voor iedereen die zijn relatie be-
langrijk vindt — als koppel, onder vrienden of 
vriendinnen, voor families en bedrijven. Een 
ideaal cadeau aan iemand die belangrijk is in je 
leven. Want wat is er mooier dan 100% quality 
time schenken?

Nachtegalendreef 40, Grobbendonk
Tel. +32 (0)14 50 20 53
Tip: like, share, tag of follow ons op Instagram, 
facebook en Linkedin.

WELLNESS

EXCLUSIEF VOOR 
ONDEROX-LEZERS!
Wie dit jaar nog een Nooz-cadeaubon 
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 op www.nooz.be/gratis en 
www.nooz.be/schenken)

•   www.nooz.be Noozen langs ongekende
     ervaringen op 1,5 ha luxe, bos en natuur. 
•   www.skynooz.be  Noozen in je exclusieve
     privé wellness-penthouse 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 Budgetvrien-
    delijk noozen.

“HIER KOM JE GEEN 
ANDERE MENSEN 
TEGEN, SPEELT DE 

KLOK GEEN ROL EN 
ZIJN ER GEEN OBERS OF 
PERSONEEL DIE JE NOG 
IETS EXTRA’S WILLEN 

VERKOPEN.”


