WELLNESS

Ontdek de ware
ontspanning

Een eigen paviljoen in het bos waar je eindelijk eens de wereld
de wereld kunt laten. Met niets anders te doen dan helemaal te
ontspannen. Tot je je als herboren voelt. Daarvoor trokken we
naar Grobbendonk. Naar Nooz.

H

et zat in een nieuwsgierig makende
envelop die onverwacht op de ontbijttafel lag te wachten. Een uitnodiging als
cadeau. Om samen een weekend uitgebreid te
gaan ‘noozen’, te gaan ontspannen met alleen
luxeverwennerijen en de natuur als compagnons. Aan ervaringspakketten om uit te kiezen

zeker geen gebrek: bij Nooz weten ze wel hoe
ze je zintuigen moeten meenemen op een reis
door het land van het welbehagen.
Heel apart is toch die openlucht wateroase: tot in
de herfst of zelfs in de winter kan je hier lekker
warm genieten en ontspannen. Wie het liever

anders heeft en de natuur zowel als de heerlijkheden van een aangename saunasessie liever
indoor en van achter glas beleeft, kan dat vanzelfsprekend doen. Alles is daarvoor voorzien.
Misschien zullen we kiezen voor een overnachting in die gloednieuwe ‘Forest Lodge’: je eigen >
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Boven, links: Uitnodigend licht stroomt uit de verschillende paviljoenen. De stilte ruist door het bos. De natuur zwijgt en laat je genieten. Boven, midden: Heerlijk
toch, zo’n weldadige massage in openlucht. Vaardige
handen werken elke stress weg. Boven, rechts: Onderweg naar de ultieme ontspanning met enkel het groen
en de aroma’s van de buitenlucht om je heen. Onder:
De onvermoede krachten van ‘mystic water’ laten je
lichaam tintelen tot in de kleinste vezels. Rechts: Je eigen glazen privépaviljoen tussen de waaibomen. Kies
je favoriete kleursferen, neem je tijd, vergeet je zorgen.

‘Bij Nooz weten ze wel hoe ze je zintuigen moeten meenemen op een reis door
het land van het welbehagen.’
lodge midden in het bos, compleet uitgerust
met keuken, state-of-the-art privécinema, ingenieuze kleursferensysteem en… een verrassend
groot bad dat meer dan de helft van de lodge

beslaat. Zwevend op het water, volledig omgeven door glas en begeleid door aangepaste
(zelfgekozen) muziek laat je alle emoties maar
tot in al je vezels doordringen. Heel relaxerend,
zeker wanneer je daarna kan wegdromen op
het waterbed.
En het houdt niet op: we hebben nog een kennismaking tegoed met de geurige kruiden van
‘mystic water’, zullen nog verder ontstressen in
de outdoor sauna en daarbij voortdurend de
schoonheid en de puurheid van de omgevende
natuur kunnen beleven.
Relaxatiedromen in een bosrijke entourage of
vlakbij de zee, Nooz heeft voor allebei zalige
arrangementen klaar die heilzaam zijn voor
geest en zintuigen. Voor een paar uren, een
weekend of een week. Daarvoor wachten we op
de volgende keer dat er bij wijze van verrassing
zo’n cadeau-envelop klaarligt bij het ontbijt. 8
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