INTRO REPORTAGE

Ultiem genieten of ‘Noozen’

ook in de koude maanden van het jaar

Alle foto's in deze reportage zijn eigendom van Nooz©

NOOZ is erkend door Elle, Goed Gevoel, Unizo, Flair, Zoover, Tripadvisor, enz. als uitmuntend
BEKIJK ONZE WEBSITE OP www.nooz.be
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Nog heel even en dan staat de drukke eindejaarsperiode weer voor de deur. Een periode waarbij het op het werk gewoonlijk
nog even alle hens aan dek is, waarna de familiefeesten en daarna de nieuwjaarsrecepties van start kunnen gaan. Wordt
het ook voor jou weer wat veel van ‘hot naar her’ rennen en voel je de noodzaak om dit alles heel even te ontvluchten en tot
rust te komen? Dat kan in de paradijselijke plek NOOZ, in de rustige bossen van de stille Antwerpse Kempen ofwel in een leuk
vissershuisje in een vakantiedomein aan zee. Bij NOOZ kan je je optimaal ontspannen en met àl je zintuigen ‘gastronomisch’
genieten, met een groot gevoel van tijd en ruimte. Nieuw bij NOOZ is de Forest Lodge met een exclusieve floating experience.

N

OOZ is het concept van Wim Vanacker, een man die in en
vorig leven een stresserende directiefunctie uitoefende in
een multinational en voor zijn ontspanning niet echt vond
wat hij zocht. De ontspanningsformule die hij ontwikkelde, behaalde de prestigieuze Enterprize Award voor meest innovatieve
concept, en werd nadien nog meermaals bekroond. Wim Vanacker:
“NOOZ staat voor totale ontspanning. Gedurende een halve of een hele
dag, of met een of meerdere overnachtingen erbij kan je bij NOOZ in
een zee van tijd en ruimte met al je zintuigen genieten. Je kan volgens
verschillende formules NOOZEN, volledig op maat.”

Verder kan je romantisch tafelen zonder dat er voortdurend obers af en
aan lopen én een extra verwenervaring meepikken in de vorm van een
ongekende NOOZ-Duo Massage (zie kader). Geen anonieme behandelingsruimte maar het NOOZ-team komt naar je eigen privé Forest Lodge
voor je Duo Massage. Heerlijk privé en tijdloos nagenieten zolang als jij
het wil…”
Zalig outdoor genieten van de winter
in warm water baden?
Beleef het unieke outdoor skigevoel vlakbij, in België... Bij NOOZ kan je
heerlijk vertoeven in het unieke designpaviljoen of in de imagine cocon,
al dan niet gecombineerd met zalig dobberen in een warmwater bad,
een Duo Massage, een sauna met een uniek outdoorgevoel, een etentje
helemaal privé,...
Wim Vanacker: “Je zintuigen worden bij elke formule extra geprikkeld
door kleurensfeer, klanken en geuren. Je kan je steeds in alle privacy
ontspannen, helemaal ongestoord, zonder enige tijdslimiet en met
oneindig veel ruimte.”

Unieke floatingervaring
Nieuw bij NOOZ is de Forest Lodge. Wim Vanacker: “In deze luxueuze
privé lodge midden in je eigen 5000 m² privé bos kan je in alle rust en
Fotos bron: Nooz zonder tijdslimiet overnachten in een waterbed. Terwijl je door de grote
ramen naar het prachtige schouwspel kijkt van het unieke feeërieke
bos in wintersfeer, geniet je ondertussen van een zinnenprikkelende
floatingervaring in het ruime, heerlijk warme bad. Op een groot scherm
kan je bovendien een overweldigend ‘live in concert’-experience
meemaken.
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NOOZEN
in Antwerpse
Kempen of aan zee.

Een origineel geschenk – iets helemaal anders?
Een exclusieve NOOZ-ervaring kan u ook cadeau doen. Laat
je familie, vrienden of zakenrelaties even op de ‘snooze’knop van hun drukke levensritme drukken - daarvan haalde
Wim Vanacker zijn inspiratie voor de naam van zijn concept
- en schenk ze een cadeaubon van NOOZ. Je schenkt hen een
unieke ervaring van luxe en wellness, die ze volledig zelf
kunnen invullen.

Aan zee, meer bepaald in een uithoek van vakantiedomein Sunparks in
Nieuwpoort Bad kan u lekker en zeer luxueus NOOZEN in een leuk vissershuisje, gelegen aan een groot meer.

Zeg niet zomaar massage tegen een NOOZ-massage

Wim Vanacker: “Je beschikt er over een eigen privésauna, een eigen
jacuzzi, een eigen bioscoopzaaltje en een privétuin met buitendouche
(leuk voor na de sauna). De koelkast is volledig gevuld, net als de
minibar. Het domein is autovrij. Je geniet er met andere woorden van
volledige rust. De prijs is, net zoals voor alle NOOZ-ervaringen, all-in. Dit
betekent dat je geen euro oplegt wanneer je een cola of een fles cava uit
de frigo neemt.”

Bij NOOZ kan je, indien je wil, samen genieten van een synchrone choreografische duomassage, ongekend in Europa.
Wim Vanacker: “Massages zijn geen bandwerk bij ons, waarbij je in een gangetje moet wachten tot het je beurt is en vijf
minuten na de behandeling de tafel moet verlaten omdat de
volgende al staat te wachten. Bij NOOZ word je ontvangen
met een hapje en een drankje en zal de masseur steeds eerst
een gesprekje met je hebben, zodat je je massage in vol
vertrouwen kan beleven. Geen nood wanneer je tijdens de
massage indommelt. Je kan heerlijk uit luieren op de tafel
en nadien in je privé-cocon of paviljoen nog nagenieten met
een hapje en een drankje. Onze mensen voeren maximaal
drie massages per dag uit, zodat het zeker geen automatisme wordt. Bij een duomassage worden jij en je partner
volledig synchroon gemasseerd, waardoor je een eenheid
creëert tussen jullie.”

NOOZ, in de bossen van de Antwerpse Kempen of SEA NOOZ,
aan een meer bij de kust van Nieuwpoort Bad
Tel 014 50 20 53 - info@nooz.be - www.nooz.be

BEKIJK ONZE WEBSITE OP www.nooz.be
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NOOZ, 1Ha puur prive natuur met een tijdloos design
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