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Subliem snoozen bij
In het hart van de Antwerpse Kempen ligt
een parel van een resort. Een trendsettende wellnesszaak waar je ‘reist’ met al
je zintuigen. Een unieke en onvergetelijke
trip voor lichaam en geest, in alle privacy.
In een bosrijk kader waar zelfs de grootste
stresskip tot rust komt. Nochtans is Nooz
geen klassieke wellness, maar veeleer een
helende plek om te baden in luxe en te kuren in stijl – een boost voor je relatie en je
humeur. Want Nooz brengt jou en je partner samen in een intense, stressvrije omgeving, ver weg van de dagelijkse sleur en de
grijze massa.
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Tuin ??????

Een Nooz-ervaring is in alle opzichten
uniek in de wellnesswereld. Je beleeft
het summum van ontspanning in een
buitengewone privédomein
Subliem snoozen bij Nooz
Initiatiefnemer Wim Vanacker werkte jarenlang als burgerlijk ingenieur bij
multinationals. Tot hij besliste om radicaal het roer om te gooien en zijn eigen
droomwereld vorm te geven. Hij volgde zijn gevoel en ging voluit voor zijn passie
– een beslissing die hem geen windeieren legde. Sinds de start van Nooz in 2006,
rijfde hij met zijn creatieve concept de ene award na de andere binnen. Van de
Horeca Award voor Innovatie, tot de Zoover Highly Recommended Award (2014)
en de Traveller's Choice Award (2014).
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Anders en beter
Een Nooz-ervaring is in alle opzichten uniek in de wellnesswereld. Je beleeft het
summum van ontspanning samen met je partner, vrienden, collega’s of familie.
In een buitengewone privé-omgeving, zonder vreemden om je heen. Helemaal
op maat van jouw verlangens. Jij beslist wanneer je opstaat, om hoe laat je eet
en hoe je gekleed gaat. Zelfs de muziekkeuze en de kleurschema’s worden afgestemd op jouw persoonlijke voorkeur. En de duo-massages in een intieme ruimte
zijn niet te versmaden. Na de weldoende behandeling is er ruimschoots tijd om
rustig na te genieten – een wereld van verschil met massages ‘aan de lopende
band’. Ex-tennisster Kim Clijsters is alvast een grote fan. Wedden dat ook jij overstag gaat voor deze uiterst persoonlijke vertroeteling?

All-in verwennerij

NOOZ
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Veel heb je niet nodig voor je afspraak bij Nooz. Want de verwenarrangementen
zijn all-in. Gewapend met een badjas en badslippers – die voor je klaarliggen bij
aankomst – laat je je urenlang tot dagenlang onderdompelen in een sprookjesachtige sfeer. Op een privédomein van 1,5 hectare, midden in de bossen waar een

hoofdrol is weggelegd voor warmte, water, natuur en samen privé genieten. Je
kiest uit verwenpakketten van minimum twee uur tot twee overnachtingen. En
je wordt zalig in de watten gelegd!

Uurwerk uit, sloffen aan!
Bij Nooz moet je maar één ding doen: naar hartenlust genieten. Laat uurwerk,
gsm en digitale links met de buitenwereld thuis, want tijd is hier van ondergeschikt belang. Je leeft op het ritme van je biologische klok, alsof de snooze-knop
op automatic repeat geformatteerd is. En je doet alleen wat jij en je partner prettig vinden. Geef je met volle teugen over aan een zinnenprikkelende ervaring in
een groene privé-oase. Geniet, bubbel en rust op een slakkentempo van ontspanning, warmte, geuren, klanken, licht, spel, hapjes en drankjes. Elke Nooz-reis is
helemaal afgestemd op jouw zintuigen!

Puur, prikkelend en persoonlijk
Bij Nooz is er voor elk wat wils. Van zalige warmtebronnen in de frisse buitenlucht
en een knetterend kampvuur tot een mysterieus kleurenspektakel. Languit loungen
met panoramisch zicht op de vijver en wegdromen bij een kabbelende fontein. Plonsen in een designbad met tjirpende vogels op de achtergrond en knus knuffelen in
een wonderlijk waterbed. Wandelen op een feeëriek bospad met een regendouche.
En zelfs dobberen in een floatingbad met een ‘live in concert’-ervaring op een 2,5
meter groot scherm. Je kunt het zo gek niet bedenken of Nooz heeft het. Je Noozavontuur is dan ook een unieke vakantie dicht bij huis, zonder de stress en het tijdverlies dat bij reizen hoort. Als je hier geen stoom afblaast, dan doe je het nergens.
Fotografie: ????
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