
Canet deze zomer, om de trossen los te gooien 

 

 

 

Het is niet nodig om naar de andere kant van de wereld te reizen om dromen 

waar te maken over vliegende dolfijnen, krachtige baleinwalvissen en potvissen... 

In de wateren voor de kust van Canet-en-Rousillon zijn zeezoogdieren, 

watervogels en vissen op de afspraak voor een natuurspektakel tijdens een cruise 

aan boord van de Navivoile, de grootste plezier-catamaran van de Middellandse 

Zee. 

Omkaderd door professionals gooi je de trossen los. 9 uren lang voeren schip en 

bemanning je langs de Catalaanse kusten, om te observeren, te ontdekken, te 

leren. De diepe canyons zijn de verblijfplaatsen van walvissen, dolfijnen, 

potvissen, zwarte grienden, ... 



Deze uitstappen zijn ook een ideale gelegenheid om kennis te maken met 

vogelsoorten zoals pinguins, papegaaiduikers, pijlstormvogels, of ook 

zwaardvissen, haaien of karetschildpadden... met de verrekijker in de hand en het 

fototoestel in de aanslag! Een cruise die aan zijn kwaliteit het label "Whale 

Watching High Quality" te danken heeft. www.navivoile.com 

 

 

En verder? Helemaal aan het uiteinde van Frankrijk, waar de Middellandse Zee en 

de Pyreneën elkaar ontmoeten, ligt Canet-en-Roussillon, één van die bestemmin-

gen die de tand des tijds doorstaan hebben zonder aan kleur te verliezen. Op 

slechts 9 km van Perpignan, dat via een rechtstreekse vlucht vanuit België bereik-

baar is, vormt Canet het kloppende hart van de driehoek Montpellier-Toulouse-

Perpignan. Een badstad zonder complexen, die in de Rousillon altijd toonaange-

vend geweest is, zowel als toeristisch oord, catalaans dorp, of land van fijnproe-

vers en tradities. 

Klaar om Canet-en-Roussillon deze zomer te ontdekken? Hierbij - naast de 

familiale strandgeneugten - nog enkele andere suggesties: 

- Jazz & Wine (25/7 en 11/8). Twee gelegenheden om jazzconcerten te 

verbinden met de ontdekking van wijngaarden. De ganse zomer lang 

organiseren verschillende wijndomeinen ontdekkingsavonden met apero 

en/of diner in de wijngaard. 

- Feest van St-Jacques (23 en 24 juli) en van de vissers (14 en 15 augustus). 

Twee traditionele evenementen met catalaanse folklore (St-Jacques), 

sardinades, concerten en eerbetoon aan de vissers half augustus. De ganse 

zomer lang worden geleide bezoeken aan de haven en de oude 

haveninstallaties georganiseerd, om de duizend-en-één facetten van de 

haven te belichten. 

- Picasso aan zee (22/6 tot 10/9). Eén van de zomertentoonstellingen die de 

band legt tussen de kunstenaar en de nabijheid van de Middellandse Zee. 

- Thalasso-verblijf. Formule van 3 dagen/2 nachten, met verblijf in hotel, een 

seizoensmaaltijd en een halve dag thalasso-therapie in "Les Flamants Roses" 

http://www.navivoile.com/


met drie behandelingen en toegang tot de wellnessruimte (vanaf 211 

€/persoon) 

Info: www.ot.canet.fr 

 

 

http://www.ot.canet.fr/

