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 , uniek genieten aan de kust...

In de directe omgeving van de bruisende 
Belgische badstad Nieuwpoort maken we 
kennis met een wel erg bijzonder vakan-
tiehuis. Sea Nooz is echter niet zomaar 
een vakantiehuis. Hier draait alles om 
luxueus ontspannen en genieten en dat 
al vanaf de eerste minuut. Iedere gast 
die een korte of lange vakantie in Sea 
Nooz wenst door te brengen wordt op 
een gastvrije manier ontvangen en rond-
geleid doorheen de woning. Na afloop 
van het intake gesprek kan je  meteen 
beginnen genieten van je vakantie zon-
der dat je, je nog maar over één ding 
zorgen hoeft te maken. Je bent hier om 
te genieten en het team van Sea Nooz 
doet de rest... 

Genieten vanaf de eerste minuut 

Sea Nooz staat voor genieten vanaf de 
eerste minuut en dat wordt meteen bij aan-
komst duidelijk. De gastvrije ontvangst zorgt 
er voor dat je, je in dit luxueuze vissershuis 
meteen thuisvoelt. De brandende kaarsjes 
en het welkomstdrankje dragen daar zonder 
twijfel hun steentje in bij. Meteen kan je 
genieten van een zeer gezellige en ontspan-
nen sfeer waar je zo aan toe bent in deze 
drukke samenleving. Omdat je tijdens je 
ontspannende vakantie zo weinig mogelijk 
gestoord wenst te worden heeft men er voor 
gekozen om Sea Nooz op te trekken in een 
autovrije omgeving in een vakantiedomein. 
Op deze manier ondervindt je geen hinder 
van vervelend verkeer en kan je de hele 
dag door genieten van het fluiten van de 
vogeltjes. Ook parkeerproblemen ken je hier 
niet. Alles is op wandelafstand bereikbaar. 

De perfect aangelegde tuinen omringd door 
water en bamboe zorgen er voor dat je, je 
in jouw eigen verwenparadijs helemaal 
alleen op de wereld voelt. Uniek voor een 
vakantiewoning aan de kust...

Uniek candlelight diner 

Na aankomst in het Sea Nooz vakantiehuis 
hoef je niet meteen terug buiten de deur om 
op zoek te gaan naar boodschappen. De 
koelkast is rijkelijk gevuld met een aanzien-
lijke hoeveelheid lekkers terwijl je 's avonds 
een uniek candlelight diner kunt beleven 
samen met je partner. De tafel staat prachtig 
gedekt en alles is in huis om een avondje 
heerlijk te kunnen genieten. Hier is de toon 
voor een romantisch weekendje meteen mee 
gezet. Ook een weekendje samen met het 
gezin of met een bevriend koppel kan op 
deze manier op gepaste wijze worden ingezet. 
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Privacy 

Sea Nooz staat echter niet zomaar voor 
genieten, maar vooral het privé genieten 
speelt in het concept een belangrijke rol. 
Sea Nooz is gelegen op een privé domein 
van 250 vierkante meter drie grotendeels 
omringd wordt door water. Daarbij beschikt 
dit verwenparadijs over twee private tuinen 
en terrassen zodat iedere gast, wanneer hij 
dit wenst, zich even helemaal kan afzonde-
ren. De tuin is ook perfect zongericht zodat 
je in de zomermaanden na een verblijf in 
Sea Nooz steeds met een mooi bruin kleur-
tje terug huiswaarts keert. De jacuzzi die 
zich op één van de terrassen bevindt zorgt 
er in ieder geval voor dat je lekker in het 
zonnetje kunt genieten van de weldaden die 
een spa te bieden heeft. Je kan er natuurlijk 
ook altijd voor kiezen om 's avonds plaats 
te nemen in de buitenjacuzzi en onder het 
genot van een glaasje champagne te genie-
ten van een rijkelijk gevulde sterrenhemel. 
Niet alleen in de zomer, maar ook in de 
winter en wanneer het weer het een beetje 
laat afweten is bubbelen in de jacuzzi een 
bijzonder aangenaam tijdverdrijf. 

Alle weertypes 

Sea Nooz profileert zichzelf als een luxu-
euze vakantiewoning waarin je kan genieten, 
eender wat voor weer het is buiten. In een 
land als België is dit met ons grillige weer 
natuurlijk aardig meegenomen, maar hoe 
wordt dit nu exact verwezenlijkt? Sea Nooz 

heeft er bewust voor gekozen om hun well-
nessfaciliteiten zo doordacht mogelijk in te 
delen zodat er zowel binnen als buiten kan 
genoten worden. Bij slecht weer nestel je, je 
in de heerlijke zetels waarin je kan  genieten 
van een uitgebreide filmcollectie. De films 
worden weergegeven op groot scherm en 
voorzien van professioneel geluid zodat je 
in Sea Nooz optimaal kunt genieten van 
je eigen privébioscoop. Heb je niet met-
een zin om een filmpje te bekijken? Neem 
dan gerust plaats in de sauna waar je kan  
kiezen tussen de droge sauna, vochtige 
sauna met automatische opgietsessies of 
infrarood. Je kan er natuurlijk eveneens voor 
kiezen om gewoon lekker lang in bed te blij-
ven liggen en te genieten van de kwaliteit van 
de heerlijke NOX bedden met de ervaring 
van echte dons. Een heerlijke aperitief aan de 
gezellige open haard maakt je dag helemaal 
compleet. Hoe slecht het weer buiten dan ook 
mag zijn, binnen schijnt hier altijd de zon! 

Kleursferen 

Eveneens kenmerkend voor het Sea Nooz 
verwenparadijs zijn de kleursferen waar ge-
bruik van kan worden gemaakt. Met één druk 
op de knop ziet je vakantiehuis er meteen 
helemaal anders uit. Het spreekt voor zich 
dat dit eens temeer bijdraagt aan de unieke 
ervaringen die je hier kunt opdoen. Het is 
werkelijk prachtig om te zien hoe de hele 
woning van vuurrood wordt omgetoverd in 
betoverend blauw en dat in slechts enkele 
seconden. Verbaas jezelf over de impact die 

deze kleurverandering heeft op bepaalde 
situaties en laat je meeslepen door het won-
dere licht dat je meeneemt op een verre en 
ontspannende reis door kleurenland. 

HomeAway top 5

Het harde werk van het team om van Sea 
Nooz een absolute topbestemming te ma-
ken werd bekroond door HomeAway. Deze 
nam het vissershuis namelijk op in de top 
5 van meest bijzondere vakantiewoningen 
ter wereld. Na het lezen van dit artikel zal 
je kunnen beamen dat Sea Nooz werkelijk 
het neusje van de zalm is wanneer het 
aankomt op genieten in een huiselijke sfeer, 
terwijl je kan beschikken over alle mogelijke 
faciliteiten die je hartje maar beheert.     n
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