de mooiste
privésauna’s

De sauna is de uitgelezen plek om
fysiek en mentaal tot rust te komen.
Maar omdat onbekende blote lijven niet op
iedereen een ontspannende uitwerking
hebben, gingen we op zoek naar de tien
mooiste privésauna’s in Vlaanderen.
tekst Sofie

Albrecht

GOESTING

NOOZ
Natuur is de grootste luxe, vindt eigenaar Wim
Vanacker. Hij plaatste enkele witte kubussen op
een slimme manier in de enorme tuin, waardoor
je geniet van privacy. Metershoge ramen halen de
natuur naar binnen, een hightech licht- en
geluidsinstallatie zorgt voor sfeer. De ‘privé
outdoor sauna’ kun je niet boeken zonder duomassage of diner. Dat is geen straf, want Nooz
staat bekend om zijn massages. Dit is de perfecte
bestemming voor een romantisch uitje met twee.
Info: vanaf 75 euro per persoon,
zonder massage of diner.
Opties: arrangementen, massages, overnachting.
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Nachtegalendreef 40,
Grobbendonk
www.nooz.be

SAUNA PUUR
Deze loftachtige wellnessruimte, strak ingericht
met donkere natuursteen, bevindt zich in de
kelder-verdieping van een kinesistenpraktijk.
Je komt tot rust in een Finse sauna, hamam,
dompelbad en verwarmde ligbanken onder een
rode sterrenhemel. Buiten is er een privétuin met
verwarmd zwembad en een overdekt terras met
jacuzzi en infraroodsauna.

AQUABELLO
In een doodlopende straat vind je
privéwellness en bed & breakfast
Aquabello: een strak gebouw in een
modern design van beton, glas en
natuurmaterialen. De twee complexen
beschikken over een massage- en
solariumruimte, douches, voetbaden,
hamam en sauna, loungeruimte met
gashaard en flatscreen, en een ruim
zonneterras met whirlpool. Unit twee
heeft een verwarmd buitenzwembad als
bonus. Beide complexen kunnen
verbonden worden voor grote groepen.
Info: vanaf 100 euro (2 pers., 2 u.).
Opties: massages, arrangementen,
overnachting.

YOGO
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Een statig herenhuis werd verbouwd tot een privéwellness met twee units: een strakke kelderruimte
in beton en een oase van wit, waar kleurlicht voor
sfeer zorgt. Beide zijn voorzien van een Finse
sauna, regendouches en een stoomkamer. Een
whirlpool, dompelbad en buitenterras zijn de troeven van de kelderverdieping, terwijl je op de eerste
etage van massagebedden kunt genieten. Perfect
voor twee personen, met meer wordt het wat krap.
Info: vanaf 90 euro (2
pers., 2 u.).
Opties: arrangementen,
behandelingen, massages.

Oude Diksmuidsestraat 22, Roeselare

Info: vanaf 95 euro (2 pers., 2 u).
Opties: arrangementen, behandelingen,
massages.

www.aquabello.be

Belfaststraat 16, Kortrijk
www.yogo.be

Akkerstraat 29, Dessel
www.saunapuur.be
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OXYGEN-HOUSE

In een huis uit 1724 bevindt zich een van de
mooiste privésauna’s uit de streek. De Loft beslaat
de hele bovenverdieping van 200 m2, met
infraroodsauna, ruime douches en een lounge met
flatscreen. Twee sauna’s met sterrenhemel kijken
uit op het buitenterras, waar je een verwarmd
zwembad, ligzetels en jacuzzi vindt. De Loft is
gezellig met twee, maar kan met hetzelfde gemak
een grotere groep aan. Authentieke houten balken,
natuursteen, tadelakt en mozaïektegeltjes zorgen
voor sfeer. In het aanpalende huis is een
extra wellnesscomplex gehuisvest, met
dezelfde faciliteiten, twee behandelingskamers
en een caldarium met glazen wand in
de 300 jaar oude kelder.
Info: vanaf 130 euro (2 pers., 2 u.).
Opties: arrangementen, overnachting,
binnenkort ook behandelingen.
Stiggelstraat 2, Berg (Kampenhout)
www.oxygen-house.be

ZENCLUSIVE
Ruimte en een strak design in mooie kwaliteitsmaterialen zijn de grootste
troeven van deze luxueuze
privéwellness in de kelderverdieping van een moderne villa. Daar vind je
een ruime lounge met
gashaard, regendouches,
een Finse en een
infraroodsauna. In de tuin
wacht een goed afgeschermd zonneterras, een verwarmd
buitenzwembad, een kleine stoomkamer en een jacuzzi.
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Info: vanaf 99 euro (2 pers., 2 u.).
Opties: arrangementen, behandelingen.
Ispralaan 52, Mol
www.zenclusive.be

TULPE

CASA VERDE

Aan de rand van recreatiedomein Hengelhoef
ligt schoonheidsinstituut Tulpe, waar je via
een aparte ingang in een privéwellness komt.
In de loftachtige ruimte zetten beigetinten en
natuursteen de toon. Naast de standaardfaciliteiten (douche, voetbad, stoomkamer, infraroodsauna, loungehoek) heb je ook een
ruime sauna met uitzicht op het buitenterras,
waar ligbedden en een jacuzzi staan.

Achter de gevel van een charmant herenhuis schuilt een
andere wereld. Over drie verdiepingen werden twee
luxueuze wellnesscomplexen ingericht, waar domotica en
authentieke kunstelementen voor een bijzondere sfeer
zorgen. Alle standaardfaciliteiten (sauna, hamam, jacuzzi,
loungeruimte, douches) kregen net dat ietsje meer, dankzij
de decoratie of technische snufjes, zoals een lasershow in
de sauna, een beeldscherm als vloer, regendouches met
verschillende programma’s of een ingebouwde zonne-

bank… Casa Cielo heeft een buitenterras met ijshut als extra,
bij Casa Terra kijkt een levensgrote boeddha uit over het
dompelbad, en er is een ecologische zwemvijver met overdekt terras.
Info: vanaf 200 euro (2 pers., 2 u.).
Opties: arrangementen, massage, overnachting.
Sint-Gillislaan 27, Dendermonde, www.casaverde.be

Info: vanaf 85 euro (2 pers., 2 u.).
Opties: arrangementen, behandelingen.
Tulpenstraat 186, Houthalen,
www.tulpe.be
17 januari 2015
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RIPOSA
Via een aparte ingang aan een moderne villa kom
je terecht in een lichte loungeruimte. De plafondhoge ramen bieden een fantastisch uitzicht op
de grote, goed afgeschermde tuin. Voor de wellnessfaciliteiten moet je buiten zijn: op het overdekt terras
wacht de jacuzzi en de met mozaïek betegelde
douche en stoomkamer. In een aanpalend
huisje zijn een Finse en een
infraroodsauna ondergebracht.
Op het zonneterras met
ligzetels en in het
verwarmd buitenzwembad is het genieten van
groen en rust.

PAREIN
In het Beverse industriepark Parein vind je de
gelijknamige privésauna, die uit twee complexen
bestaat. Beide zijn modern ingericht, met een
Aziatische toets. Yakarta kan tot 6 personen
ontvangen en biedt een binnenzwembad,
panoramische en infrarood-sauna, stoomkamer,
neveltunnel, een lounge met open haard en een
relaxruimte met waterbedden en een flatscreen.
De jacuzzi staat op het terras. Koan is iets ruimer
(tot 12 personen) en biedt dezelfde faciliteiten,
maar heeft een buitenzwembad rond de
uitspringende glazen relaxruimte.

Info: vanaf 95 euro
(2 pers., 2 u.).
Opties: arrangementen.
Kleemstraat 29, Waasmunster
www.riposa.be
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Info: vanaf 140 euro (2 pers., 2 u.).
Opties: arrangementen, behandelingen, overnachting.
Pareinpark 18, Beveren
www.parein.be
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