LOOK-OUT WELLNESS

Heerlijk
‘noozen’

Veilig ver van de gekmakende wereld met zijn gejacht,
zo voelt het aan wanneer je komt genieten van een
van de verwenarrangementen bij Nooz. Hier stopt de
wereld met draaien. Hier stopt de tijd. Tekst: Marc Goossens, Foto’s: Nooz
Links, linksboven: Een duomassage verloopt helemaal synchroon en geritmeerd. Brengt je samen helemaal tot rust. Links,
rechtsboven: Een knetterend houtvuur in openlucht, het eindeloos bewegen van de hoge dennen… En dan wegglijden
in ‘mystic waters’. Links, linksonder: Je heel eigen bos is ook ’s avonds een ware inspiratiebron: sfeervol en uitnodigend
verlicht, luisterend naar je wensen. Links, rechtsonder: Je hebt als het ware de wereld voor jou alleen. Glazen wanden
zorgen er voor, dat je in balans blijft met de natuur. Boven: Een arrangement bij Nooz stel je in overleg naar eigen wensen
en voorkeuren samen. Bovendien is het een ideaal cadeau.

G

een mens kan er aan weerstaan: ontspanning en verwennerij. Even alle aandacht
naar het eigen persoontje laten gaan. Niet
hoeven te denken aan de mensheid en zijn weedom.
Helemaal in jezelf kunnen verzinken en de zintuigen
ﬁjn afstemmen op puur welbehagen, op de natuur
met haar intense kleuren en aroma’s, op rustgevende
geluiden. En de tijd de tijd mogen laten. A dream
devoutly to be wished, zou Hamlet zeggen. Bij Nooz
laten ze dat soort dromen en verzuchtingen werkelijkheid worden. Stuk voor stuk of allemaal tegelijk.
Net zoals je wilt. In een verrassend luxueuze en
romantische omgeving, voor jou alleen of om het

samen met anderen te beleven. Maar altijd heerlijk
privé en volledig tijdloos.
ZORGELOOS LEVEN
Een wellness-ervaring heeft alles te maken met sfeer.
Zodra de grote designvilla in de bosrijke omgeving
van Grobbendonk je in zijn unieke universum verwelkomt, glijden de dagelijkse lasten en zorgen als
vanzelf van je af. Hier ben je in goede handen. Ook
letterlijk. Hier luisteren ze naar je kleinste verlangens. Discreet en met respect. Het welkomsthapje bij
het onthaalgesprek verhoogt de vertrouwelijke dimensie en zorgt voor een eerste ontspanningsmoment. >
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Links, links: Na een heilzame ‘mud together’-ervaring in het privébos neem je een tintelende duodouche in de geurige buitenlucht. Links, midden: Brunchen op het moment dat je zelf
verkiest, nagenietend van een parelend bad of vooruitkijkend op een dagfilm. Links, rechts: Samen en toch volkomen ongestoord kunnen genieten van de afzondering, de natuur en de
zon die enkel voor jou schijnt. Rechts: Het bos licht sprookjesachtig en romantisch op wanneer de avond valt. Tijd om zalig de intimistische sfeer van je cocon te ervaren.

Vertel gerust welke je voorkeuren zijn voor de massagesessie in je privécocon of in dat unieke glazen
design paviljoen: kies de geur van je favoriete massageolie, beslis maar of je na de massage nog wil
blijven liggen om te genieten van een persoonlijke
geur- en luisterreis. Tenzij je in je cocon of paviljoen
achteraf liever wat wilt keuvelen bij een ﬂes champagne of een fruitcocktail na een duomassage: eerst
genieten van een synchroon uitgevoerde massage
waarbij je naast je partner, vriend, vriendin, collega of
familielid net dezelfde intense weldaad ondervindt
van een perfect op muziek getimede lichaamsbehandeling. Een unieke ervaring ‘signé Nooz’. Al snel laat
je je verder meedrijven op het aangenaam-trage ritme
van een nieuw, misschien tot dan toe ongekend leven.
Een waarvan je nu eens helemaal zelf het tempo en
de inhoud bepaalt. Een dat rust en evenwicht brengt.
Buiten zie je niets dan de grote waaibomen en de
hemelkoepel. De lucht draagt inspirerende aroma’s
aan en soms de geur van een open vuur. Etherische
muziek ruist onder de takken wanneer je vol verwachting kennis maakt met ‘mystic water’, de zalige
warmtebronnen in de stimulerende buitenlucht. Een
belevenis die je in elk seizoen en bij elk weertype kunt
meemaken. Terwijl je in het geurige water glijdt,
ontvouwt zich voor je ogen het mysterieuze kleurenspel van de natuur en laat je in volkomen privacy de
kruiden op je inwerken. Met het bos als stemmig
decor, en in het gezelschap van je uitverkorenen.
VITALISEREND
Het meer dan een hectare grote domein van Nooz
herbergt nog meer prettig aandoende verrassingen
en mogelijkheden. Een deugddoende sauna, bijvoor-
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beeld. In een knap ingericht privépaviljoen met eigen
sanitair, parelende tweepersoonsdouche, terras en
vloerverwarming. Een druk op de knop en je paviljoen, maar ook je sauna lichten op in een zelfgekozen kleur. High-end klankinstallaties zorgen voor
kristalklare muziek: gekozen uit de playlists van
Nooz of zelf meegebracht. Absolute sfeermakers zijn
de glazen wanden: over hun hele lengte van 11 meter

Na zo’n twintig minuten helemaal privé in je eigen
bos volgt een tintelende bosdouche die de huid
schoonspoelt en de ontspannende werking van de
moddersessie nog meer laat voelen. In Nooz’ verwenparadijs rijgen de dromen zich maar aaneen: samen
uitgebreid genieten van een verﬁjnde brunch onder
de schaduwrijke kastanjebomen of bij de open
haard; een outdoor gourmet organiseren in je privé-

De lucht draagt inspirerende aroma’s aan en soms
de geur van een open vuur. Etherische muziek ruist
onder de takken wanneer je vol verwachting kennis
maakt met ‘mystic water’, de zalige warmtebronnen
in de stimulerende buitenlucht.

bieden ze in alle discretie een kalmerend zicht op de
omgevende natuur. Geen betere plek om de dag te
beginnen met een gezonde en smakelijke brunch.
Even de glazen wanden laten openschuiven en je
krijgt er de milde ochtendbries en de jonge bosgeuren zomaar bij. De perfecte prelude op een gedeelde
‘mud together’-ervaring: natuurlijke minerale modder uit de diepten van de Dode Zee zorgt voor een
heilzame en vitaliserende behandeling van de huid.

bos, elegante zetels inbegrepen; in je eigen slaapcocon liggen kijken, met of zonder hapjes, naar het
grote beeldscherm waarop je favoriete ﬁlm speelt;
helemaal wegglijden in de onthechtende effecten van
een ﬁjnzinnig klank-en-lichtspel... Met twee of meer.
Voor een halve dag of voor langer want je kan hier
tot een week lang overnachten. Stel je voor: samen
met je vriendinnen genieten van een ‘massage-àtrois’; hier verblijven met ouders, kinderen en aan- >

Linksboven: De natuur speelt een rustgevend spel van geuren en kleuren terwijl je in je privé paradijs alleen nog maar geniet. Rechtsboven: Een beweegbare glazen wand brengt het
groen dichtbij. Een druk op de knop en je zorgt voor heel aparte lichtsferen. Linksonder: Altijd samen en geheel privé kan je bij Nooz lichaam en geest weldoend fijnstemmen. Ultieme
zaligheid. Rechtsonder: Sea Nooz: uitkijken over de watervlakten en al je zintuigen ervaren. Bij elk weertype. Nooz zorgt immers altijd voor mooi weer.

verwanten; of een tijdlang aan team building doen
met je medewerkers…
Zelfs een eigen ‘eilandje’ aan zee is nu mogelijk: Sea
Nooz is een op maat uitgewerkt zalig 3-in-1-concept

prachtig op u te wachten in een autovrij gebied aan
een meer dicht bij Nieuwpoort. Omringd door water.
Voorzien van jacuzzi, met een privé saunacenter
(automatische opgietsessies!), mezzanine-lounge en
living met haard. Met een beeld- en klankinstallatie

Sea Nooz is zowat de nieuwste zaligheid voor de
geest en de zintuigen. Een privé vissershuisje voorzien
van alle moderne faciliteiten verzekert je van een
afgeschermd en zorgeloos verblijf ‘away from it all’.

voor geest en zintuigen dat de luxe van een hotel
overstijgt. Een Een privé vissershuisje privévilla ligt
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die beter is dan in Kinepolis en een kleursfeer naar
keuze die je zelf oproept. Een enkele druk op de knop

volstaat. Je ervaart er een ongeëvenaarde maximum
privacy. En het is genieten vanaf de eerste minuut:
pantoffels en kamerjassen liggen klaar, de bedden
zijn gedekt, de koelkast is gevuld. Aan de dis branden
reeds de kaarsjes en staat je favoriete drank uitgeschonken. Ongestoorde ontspanning is vanaf nu je
deel. Ook op de twee privéterrassen.
Afscheid nemen van Nooz doe je niet. Je belooft jezelf
gewoon van terug te keren. Omdat die ontspannen
en relaxte sfeer zo’n deugd heeft gedaan. Omdat je je
als herboren hebt gevoeld, vol nieuwe energie en
optimisme. De mogelijkheden zijn even gevarieerd
als verrassend. Beleef ze alvast op de unieke site: die
laat je al meteen wegdromen over samen en geheel
privé het summum voor al je zintuigen beleven.
Zonder aan de tijd te hoeven denken.
8
014 - 50.20.53
INFO@NOOZ.BE
WWW.NOOZ.BE
WWW.SEANOOZ.BE
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