LOOK-OUT WELNESS

Nooz

Verwen al je zinnen

Drukke dagen, stress op het werk, nooit eens tijd voor
jezelf of voor je geliefden. Hoog tijd dus om je over
te geven aan de beste zorgen. Aan heerlijke ervaringen waarin tijd geen rol speelt. Zalig privé. Tijd om
jezelf te verwennen. Tekst: Marc Goossens, Foto’s: Grégoire De Poorter
Links: In dit zalig gelegen tuinpaviljoen ontmoeten design en natuur elkaar in volmaakte harmonie. Boven, linksboven: Rond deze verkoelende wateroase is het heerlijk relaxen, heerlijk ‘noozen’. Boven, linksonder: Erg inspirerend,
dit privé candle light diner met kleursferen. Extra feeling komt van de live-in-concert. Boven, rechtsboven: Samen
genieten van een synchrone duomassage: een ware choreografie. Boven, rechtsonder: Zeker 1 hectare puur natuur
verzekeren je van een ultieme overnachting.

A

l je zintuigen laten genieten van het beste
wat je ze kan bieden. Met zijn tweeën of
samen met vrienden, collega’s of familie
een werkelijk ontspannende en vitaliserende
totaalbelevenis meemaken. Omringd door de
natuur en in alle rust. Heerlijk privé. En daarvoor de tijd kunnen nemen. Alle tijd.

NOOZ
In de bosrijke omgeving van de Antwerpse
Kempen ontdek je de unieke wereld van Nooz.
Hier laten ze niets onverlet om je naar lichaam
en geest de meest sfeervolle en weldoende ver-

wennerijen intens te laten beleven. Zorgen vallen van je af, je gaat leven op het ritme dat je
zelf bepaalt. Voor een paar uren. Voor een
week. Dat maak je helemaal zelf uit. Voor elk
van je wensen is er wel een antwoord. Want de
mogelijkheden zijn verrassend uitgebreid en
aantrekkelijk. Vertel dus gerust welke je voorkeuren zijn: een van de vele ervaringspakketten
zal zeker bij je verlangens passen. En weet dat
Nooz enkel en alleen het beste aanbiedt. Hier
ben je immers in goede handen. De natuur en
haar inspirerende aroma’s en geluiden doen
>
dan de rest.

201

Links: Om nog lang van na te genieten: de parelende bubbels tijdens je privéverblijf in Nooz. Boven, links: Beleef je lievelingsfilm helemaal anders in je privébioscoop met kleursferen. Boven, midden: De vele wellnessfaciliteiten van Nooz bezorgen je onvergetelijke ervaringen. Boven, rechts: Sauna en infrarood met top klankinstallatie en automatische
opgietsessies. Onder: Dit is Sea Nooz, een zuidgericht vissershuisje in Nieuwpoort met 300m² tuin. Verrassend ingericht.

In Nooz rijgen de relaxatiedromen zich voortdurend
aaneen. Omgeven door alle denkbare luxe en kwaliteit. Geen gejacht of gejaag. Enkel rust.
Welke formule je ook kiest of samenstelt, altijd
ben je verzekerd van uiterste discretie en privé.
Ongestoord geniet je dan van de aanwezigheid
van je partner, je gezin, je gezelschap. Samen
ontdek je de genoegens van een panoramische
brunch in de openlucht of in je privépaviljoen.
Royaal voorzien en opgediend wanneer jij het
wil. In alle kalmte. Begeleid door het ruisen van
de bomen en afgewerkt met een schitterend
uitzicht. Tijd is van geen tel. In de wetenschap
dat je later vandaag, maar het heeft geen belang
wanneer, midden in het bos in de meest ontspannende sfeer en in alle ongedwongenheid
een heerlijke ‘teppanyaki’zult meemaken. Voor
tussendoor staat een aantal verkwikkende ervaringen te wachten: zo’n fantastisch aanvoelende duomassage, bijvoorbeeld, perfect synchroon uitgevoerd op het ritme van de muziek,
of een weldadige vierhandenmassage. Achteraf blijf je liggen op de massagetafel, zolang je
wil, en je gaat nagenieten tijdens een geurreis
met etherische oliën terwijl ongekende klanken
langs zweven. Misschien glijdt u liever in het
‘mystic water’ met al zijn geurige kruiden, of
laat u zich helemaal verwennen met een modderbehandeling bij het open vuur. De minerale
kwaliteitssubstantie uit de Dode Zee is gewoon
heerlijk heilzaam. Misschien koos u voor de
outdoor sauna 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 bieden ze in alle discretie een kalmerend

zicht op de omgevende natuur. ‘s Avonds – of
wanneer u het verkiest – laat je de wereld nog
verder wegglijden bij je indrukwekkende privébioscoop vooraleer je over te geven aan een
heerlijke slaapervaring.
In Nooz rijgen de relaxatiedromen zich voortdurend aaneen. Omgeven door alle denkbare
luxe en kwaliteit. Geen gejacht of gejaag. Enkel
rust. 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. Her en der liggen de cocons en paviljoenen verspreid. Elk met hun eigen privé. Met
het bos als stemmig decor, en in het gezelschap
van je uitverkorenen.
SEA NOOZ
Zelfs een eigen ‘eilandje’ aan zee is nu mogelijk:
Sea Nooz is zowat de nieuwste zaligheid voor de
geest en de zintuigen. Een vissershuisje werd omgetoverd tot een privé design villa voorzien van
alle moderne faciliteiten. Verzekert je van een
afgeschermd en zorgeloos verblijf ‘away from it

all’. Prachtig gelegen aan een meer, omringd door
het water en met twee privéterrassen die je dagen
daar letterlijk zonovergoten kunnen maken. Voor
‘s avonds wenkt de levensgrote wandbioscoop.
Ideaal voor wie zijn ervaringen zelf wil sturen of
voor wie met de kinderen een unieke ‘quality
time’-periode wil beleven. Nu ook voorzien van
een volledige saunapatio. De tuin werd heraangelegd zodat nog meer privacy gewaarborgd is.
Zon, water en... totale rust. Geen geraas van
auto’s, geen storende gsm’s. Een eigen toegang,
volstrekte privacy. Een eersteklas service (de
Nooz-begeleider is onzichtbaar maar continu
bereikbaar) een tophotel waardig. En vooral: die
bevrijdende zekerheid dat alles naar jouw wensen verloopt. Dat Nooz voor alles zorg draagt.
Onmerkbaar, maar opvallend efﬁciënt. Een
8
heerlijke ervaring.
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