
  
  

Canet-en-Roussillon opent Oniria, méér dan zomaar een aquarium! 

 

Dat wordt het evenement van het jaar in Canet-en-Roussillon, waar de 
Middellandse Zee de Pyreneeën raakt, op slechts 9 km van Perpignan en 
midden in het kloppend hart van de driehoek Montpellier-Toulouse-
Perpignan. Volledig nieuw en schitterend mooi, opent het aquarium zijn 
deuren in de maand juli. 
 
Het is meer dan zomaar een aquarium: Oniria belooft een avontuur te zijn, een 
buitengewone ervaring. “Ik wou dat onze bezoekers de draad van een verhaal 
konden volgen“, verduidelijkt Patrick Masanet, bioloog en conservator van het 
aquarium, maar ook scenograaf en bedenker van het project. “Het verhaal van 
een druppel water die je volgt vanaf de top van de Canigou, de Heilige Berg van 
de Catalanen, tot in het diepste van de oceaan. Deze nieuwe bezienswaardigheid 
vormt inderdaad een reis waarin alle zintuigen aan bod komen. Een unieke kans 
om de diepte te aanschouwen bij het beklimmen van een berg, ijs aan te raken, 
de wildheid van een onweer en de totstandkoming van een storm te voelen, de 
vochtigheid van mist, …“ En dat alles via een opeenvolging van bekkens waarin 
verschillende vissen evolueren, vissen die leven op grote diepte, in tropische 
wateren, langs mediterrane kusten, … 
 
Het nieuwe aquarium zal dit jaar echter niet de enige attractie van Canet-en-
Roussillon zijn. Van 13 juli tot 7 augustus vinden in het Théâtre de la Mer ’s 
avonds gratis (!) talrijke concerten plaats, met optredens van onder meer 
Kimberose, Natasha St Pier, Ben l’Oncle Soul, Emile et Images, de gitaristen van 
Johnny Hallyday en ook nog Funky Style Brass en de Cubanen van Calle Reina. 
Kortom een uitgelezen programma om de zomerse avonden een nieuw feestelijk 
leven in te blazen. En dat is niet alles: Canet-en-Roussillon verwierf het label 
“Terres de Jeux 2024“, een onderscheiding die de inzet van de stad onderstreept 
om met eigen acties deel te nemen aan de Spelen. Zoals met de organisatie van 
Mare Nostrum, een zwemwedstrijd die de beste zwemmers van de wereld 
verzamelt. Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Parijs 2024 
verleende aan Canet-en-Roussillon ook het label “voorbereidingscentrum voor 
de Spelen van 2024“. De olympische teams zullen zich hier dus kunnen komen 
voorbereiden op drie disciplines: zwemmen, zwemmen in open water en zeilen. 
En dat naast inwoners en toeristen, die op het strand onder begeleiding van 
gediplomeerde monitoren gratis 14 sportieve activiteiten kunnen beoefenen. 
 



En verder ? De haven heeft zich opgemaakt om zich nog beter op de stad te 
openen, via een met bomen omzoomde wandelweg met nieuwe winkelpanden 
en een nieuw restaurant met uitzonderlijk uitzicht over zee. 
En dan hebben we het nog niet gehad over de onvergetelijke cruise aan boord 
van de Navivoile, de grootste pleziervaartcatamaran van de Middellandse Zee. 
Walvisachtigen, zeevogels en vissen bieden gedurende een tocht van 9 uren een 
levensgroot spektakel om het leven in de zee te ontdekken, te observeren en te 
begrijpen. 
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