Nooz: als je eens iets helemaal anders wil
Tijdloos genieten, ruimte en rust, privacy en intense wellnesservaringen, alles in direct contact met
de natuur… Het is maar een greep uit het unieke Nooz-wellnessconcept in Grobbendonk. Nu de
winterkou in zicht is en we ons door de donkere dagen slepen, is een ontspannend verblijf bij Nooz
een avontuur voor al je zintuigen en een reis naar het paradijs.

je Nooz-huis niet uit, dan wordt dat voor
jou in je paviljoen georganiseerd.
Oprichter en bedenker van het Nooz-concept Wim Vanacker besteedde drie volle
jaren van zijn leven aan het zoeken wat
voor hem de ideale beleving van wellness
is. Daarvan kwam Nooz, het ultramoderne complex met privépaviljoenen waar je
samen met je wellnesspartner tijdloos en
in volstrekte privacy kan genieten, midden
in de natuur. Samen met echtgenote Heidi
en een team dat ze zelf opleiden, vertaalt
hij die persoonlijke invulling al enkele jaren
naar de wensen van anderen. “Het belangrijkste uitgangspunt om nieuwe belevingen
te bedenken is, wat andere mensen willen
en nodig hebben”, zegt hij daarover. Kim
Clijsters heeft dat al begrepen, zij koos enkele jaren geleden Nooz uit om haar huwelijksverjaardag met Brian te vieren. Maar
het blijft niet bij Vlamingen of Belgen. Nooz
is stilaan een wereldwijd begrip voor mensen die voor hun ontspanningsmomenten op
zoek zijn naar kwaliteit en exclusiviteit.
Nooz is passie en dan ook trots dat hun
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gasten via publieke websites zoals ZOOVER
en Tripadvisor de locatie beoordelen als
beste ooit meegemaakt.
Privé tijdloos genieten
Eén van de basisprincipes bij Nooz is dat
je komt genieten met twee of meer. Dat
hoeft niet noodzakelijk je partner te zijn.
Ook met je hartsvriendin of je familie ben
je welkom. Ervaringen die je deelt, beleef
je immers dubbel. Zo is de duomassage,
die synchroon verloopt, een sensatie die je
samen beleeft zodat je nadien ook je ervaringen kan uitwisselen. En waarom niet
een heerlijke massage-à-trois met enkele
collega s? In een domein dat zich uitstrekt
over twee hectare, geniet je van volstrekte privacy want de privépaviljoentjes en de
wellnessoases in het bos zijn zo ingenieus
ingeplant dat je geen andere gasten tegenkomt. Het personeel organiseert zich zodanig dat je niet op de klok hoeft te kijken of
plaats moet maken voor een volgende klant.
Bij Nooz is de tijd helemaal aan jezelf.

Extra s op maat van jouw keuzes
Een arrangement bij Nooz organiseer je voor
de tijd je die daarvoor kan en wil vrijmaken.
Of dat nu enkele uren is, een dag of een
hele week, de begeleiding en kwaliteit blijven op topniveau. Naast de duomassages
biedt Nooz nog een waaier van exclusieve sfeermomenten aan. Favoriete kleuren,
muziek, geuren en de ongerepte natuur zijn
sowieso een deel van de beleving. Erbovenop kan je kiezen voor een intense sauna,
zowel binnen als buiten en met de natuur
als panorama, de weldaad van een mystic water of een regendouche midden in
het bos. Een vlonderpad verbindt alle natuuroases met je privépaviljoen dat voor de
tijd dat je Nooz boekt, exclusief voor jou
is. In de Forest Lounge, waar je ook kan
overnachten, beleef je een cinema vanop je
bed. In de Water-Oasis beschik je over een
privétuin met een unieke jacuzzi-sensatie,
een zalig warm houtvuur en feeërieke verlichting. En wil je voor de lunch of het diner

Heaven Lounge
Nooz blijft trouw aan haar basisfilosofie:
wat wil iemand die op zoek is naar rust
en ontspanning in een exclusieve omgeving. Wim Vanacker kwam erbij uit dat niet
iedereen zich optimaal voelt in een open
ruimte of een glazen paviljoen, ook al is
de privacy voor 100% gegarandeerd. Daarom
installeerde hij enkele maanden geleden de
Heaven Lounge, een paviljoen dat intimiteit
en romantiek ademt. De glaspartijen blijven even groot maar zijn hier omringd door
design fotopanelen die een totaalsfeer van
de vrije natuur scheppen maar je toch met
intimiteit omringen. Je overnacht in een bed
met sterrenhemel, pikt een Live-in-Concert
experience of homecinema mee of ontspant
met z n twee in de duo-jacuzzi. Voor wie
dat wenst, behoort eveneens een private
dinner met kaarslicht tot de mogelijkheden.
Maar geen ervaring gaat hier voorbij zonder
de persoonlijke Nooz-attenties die dit wellnesscomplex zo uniek maken..

Is dit alles niet te exclusief?
Het is niet omdat Kim Clijsters Nooz tot
haar favoriete wellnessadres bestempelde
of omdat gasten uit Dubai hier terechtkomen, dat een verblijf bij Nooz onbereikbaar
is. NOOZen kan al vanaf 95 euro/persoon
all-in (privé massageruimte voor min. 2-3
uur, hapje & drank, massage van 1 uur,
geurreis, nagenieten zoals jij het wil, fles
genotsdrank en hapjes), wat goedkoper is
dan een wellnesscenter waar je al snel
60 euro moet neertellen voor een massage van slechts 50 minuten. Wie intekent
voor een arrangement, wordt getoetst aan
zijn of haar persoonlijke wensen en krijgt
dan precies wat hij of zij verlangt, zonder
dat daar onderweg extra kosten bijkomen.
Want elke mens is uniek als persoon en dat
is ook precies zijn waarde. En die nieuwe
luxe komt van binnenuit, zonder gevoed te
worden door materialisme of na-ijver van
buitenaf.

cadeaubons een persoonlijke invulling van
wat jij aan iemand bijzonder wil geven en
waarom je dat doet. Nooz is hier enkel je
partner die jouw geschenk helpt realiseren.
Je kan de bons op maat aanmaken op www.
nooz.be/schenken. In enkele minuten is je
cadeau klaar, ook voor wie last-minute aan
de kersttijd denkt. Bovendien wordt elke
schenker ook zelf verwend met een unieke
fles Nooz-wijn. Wie een Nooz-arrangement
cadeau geeft of graag zelf beleeft, kan daar
in ons land van genieten in de Kempense
natuur van Grobbendonk of aan zee in het
design-visserhuis Sea-Nooz nabij Nieuwpoort. Wat je ook kiest, Nooz is een tijdloze
reis voor al je zintuigen, in een eindeloze
ruimte en met gegarandeerde privacy.

Schenk eens een Nooz en ontvang ook zelf
een geschenk
Een Nooz-ervaring is een ideaal geschenk
voor de eindejaarperiode. Bovendien zijn de
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