
            , tijdloos genieten...

Daarnaast geniet je in je geheel eigen privé 
cocon of paviljoen van een heerlijke rust 
zonder dat je steevast in het oog moet hou-
den hoeveel tijd je nog over hebt. Vanaf 
het ogenblik dat je, je binnen de grenzen 
van Nooz begeeft wordt het uurwerk een 
compleet overbodig instrument en kan je, 
je enkel en alleen nog overgeven aan de 
intieme en warme sfeer die er voor zorgt dat 
alle gasten zich bij Nooz meteen thuis voelen. 

Gastvrijheid 

Gastvrijheid is bij Nooz zeer belangrijk en 
dat zullen gasten meteen bij aankomst aan 
de lijve ondervinden. Middels een intake 
gesprek en een hapje en drankje om je 
te verwelkomen maak je  kennis met je 
persoonlijke begeleider en met de vele 

“ervaringen” die op het Nooz domein te 
beleven zijn. De vertrouwelijke sfeer maakt 
dat je, je hier meteen thuisvoelt waardoor je  
direct kunt beginnen met ontspannen. De 
aanwezigheid van je Nooz begeleider mag 

Middenin de wonderlijke en bosrijke 
omgeving van de Antwerpse Kempen 
treffen we Nooz aan, een bijzonder well-
nessparadijs voor wie in alle rust en 
stilte tijdloos wenst te genieten van het 
beste wat wellness te bieden heeft. Bij 
Nooz vindt een unieke ontmoeting plaats 
tussen design en natuur en dat op een 
domein van 1,3 hectare. De sublieme 
gastvrijheid heeft er in combinatie met 
het unieke concept en de zelden geziene 
wellnesservaringen voor gezorgd dat 
Nooz absoluut tot de crème de la crème 
binnen de Belgische wellnesswereld 
behoort en dat is iets waar men alleen 
maar fier op kan zijn... 

Tijdloos 

Uniek aan het Nooz concept is het feit dat 
er geen gebruik wordt gemaakt van vaste 
tijdstippen. Wanneer je een massage hebt 
gekregen hoef je dan ook niet meteen 
plaats te maken voor de volgende klant.  

dan wel onopvallend aan je voorbijgaan, hij 
of zij is steeds beschikbaar om aan al je 
eventuele wensen te voldoen. Aangezien 
een verblijf in Nooz steeds op afspraak ge-
beurd is men in staat om je  alles te bieden 
wat je hartje maar begeert. Ook dat is één 
van de vele unieke aspecten die Nooz zo 
exclusief maakt. 

Altijd samen, geheel privé 

Of je er nu voor kiest om alleen met je part-
ner, je familie of een groep vrienden gebruik 
te maken van de mogelijkheden die Nooz te 
bieden heeft, je kan er steevast op rekenen 
dat je  geheel privé kunt vertoeven. Terwijl je 
geniet van de diverse wellnesservaringen Ë
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wordt je nooit gestoord waardoor er een 
optimale rust gegarandeerd kan worden. 
De bosrijke omgeving en de unieke ligging 
van Nooz zorgen er in ieder geval voor dat 
je niet hoeft te vrezen voor nieuwsgierige 
buren of omwonenden. Terwijl je geniet 
zorgen de omliggende bomen er voor dat 
niemand je in je eigen relaxwereld kan  
komen storen. Gewoon even wegvluchten 
van je drukke bestaan, alle zorgen opzij 
zetten, dat is pas genieten, dat is Nooz... 

Trendsetter 

Niet voor niets werd Nooz door UNIZO 
erkend als meest creatieve speler en 
trendsetter op de vrijetijds- en ontspan-
ningsmarkt. Door gebruik te maken van 
het unieke concept welke zo kenmerkend 
is geworden voor dit relaxatieparadijs profi-
leert Nooz zich als een ware trendsetter die 
een voorbeeld moet vormen voor tal van 
andere wellnesscentra. Hier vindt je niet 
zomaar een sauna of jacuzzi, neen, wat 

je hier wel vindt is een Mysticwater, een 
outdoor privé sauna en een privé jacuzzi 
ervaring. Kan je nog niet genoeg krijgen van 
het hele wellnessgebeuren, dan laat Nooz 
je graag kennismaken met de water oasis 
en kan je even heerlijk wegdromen onder 
het genot van een duo massage in de duo 
massage lounge. 

Alles inbegrepen 

Eveneens kenmerkend voor de Nooz filoso-
fie is het feit dat alles wat je nodig hebt om te 
kunnen genieten van de wellnesservaringen 
steeds in de prijs is inbegrepen. Je dient je 
alvorens een bezoek te brengen aan Nooz 
dus niet af te vragen of je wel alles mee 
hebt. Meteen bij aankomst krijg je alles 
wat je maar nodig hebt ter beschikking. De 
Nooz begeleiders doen er alles aan om het 
hun gasten zo goed mogelijk naar hun zin 
te maken en voorzien ze zelfs van hapjes 
en één liter drank naar keuze per twee per-
sonen. Als dat geen pure  verwennerij is... 

Bijzonder overnachten

Voor wie één dagje genieten niet voldoende 
is beschikt Nooz eveneens over de moge-
lijkheid om je een excellente nachtrust te 
garanderen. Ook je overnachting kenmerkt 
zich door diverse unieke belevenissen. Door 
gebruik te maken van kleurentherapie kan 
je bijvoorbeeld zelf bepalen welke sfeer je 
slaapcocon uitstraalt. Ga je voor de warme 
gloed van rood licht of heb je het meer 
begrepen op zacht en dromerig blauw? 
Bijbehorende achtergrondmuziek maakt de 
sfeer in ieder geval helemaal compleet. Tot 
slot beschik je bij Nooz eveneens over je 
eigen privé cinema welke garant staat voor 
een subliem beeld, geluid en gevoel. Nooit 
eerder kon je  een film zo intens beleven 
als tijdens je overnachting bij Nooz! 

Onvergetelijk verblijf 

De unieke slaapcocon zorgt er reeds voor 
dat je, je meteen thuisvoelt in je tijdelijke 
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stekje, maar dat is nog lang niet alles. Nooz 
biedt zijn gasten bijvoorbeeld ook de mo-
gelijkheid om een uniek candlelight diner 
te beleven in hun eigen slaapcocon en dus 
wederom geheel privé. Nooit eerder was 
een verblijf zo romantisch als hier. Het zal 
je daarnaast goed doen om te weten dat 
je voor niemand vroeg uit de veren hoeft. 
De prestigieuze panoramic brunch wordt 
opgediend wanneer jij daar zin in hebt!

Vlakbij, maar toch ver weg 

Een verblijf in Nooz neemt je mee op een 
verre reis doorheen relaxatieland. Gedaan 
met de stress om alles voor te bereiden 
voor je vakantie en gedaan met die lange 
en slopende autoritten naar het Zuiden. Hier 
bij Nooz biedt men je het beste van twee 
werelden en wordt exclusiviteit en pure 
verwennerij versmolten tot één niet te ver-
smaden geheel. Genietend in je  eigen privé 
outdoor paviljoen, geheel tijdloos, middenin 
de natuur en met het summum voor al je 

zintuigen... Dat is waar vakantie om draait, 
dat is waar Nooz voor staat. Overtuig jezelf 
door een afspraak te maken in deze unieke 
en warme omgeving waar je even alle stress 
van je af kan schudden. 

Overtuigd 

Het feit dat Nooz zich met recht en rede 
de winnaar kan noemen van verschillen-
de prestigieuze prijzen deed ons reeds 
vermoeden dat er een bijzonder concept 
schuilgaat achter de muren van dit relaxatie-
paradijs. Na kennis gemaakt te hebben met 
het concept kunnen we niet anders dan 
besluiten dat we overtuigd zijn geraakt van 
alles waar men bij Nooz voor staat. Het tijd-
loze concept is uniek in de wellnesswereld 
en in combinatie met de uitstekende en 
warme gastvrijheid, zorgt dit er voor dat 
je meteen bij aankomst en zonder zorgen 
kunt beginnen met genieten. De diverse 
faciliteiten in een exclusief kader zorgen 
daarnaast voor een geheel eigenzinnige 

ervaring welke door geen enkel ander well-
nesscentrum geëvenaard kan worden. Al je 
zintuigen worden vanaf het eerste moment 
constant geprikkeld met nieuwe ervaringen 
wat er toe bijdraagt dat je geheel ontspan-
nen met beide voeten terug in het dagelijkse 
leven kunt stappen.          n
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