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Metz: een « must-see » zomerbestemming  
 

Zoekt u deze zomer een andere omgeving zonder duizenden kilometers af te leggen? Dan is Metz de ideale bestemming! Metz 
ligt dicht bij Nederland, België, Duitsland en Luxemburg en is een ecotoeristische bestemming die rijk is aan kunst, cultuur, 
geschiedenis en natuur. Flaneer deze zomer door de stad Metz en geniet tot het einde van het seizoen van de verschillende 
festiviteiten, waaronder het Mirabelle festival, het Constellations festival van Metz en de Montgolfiades van Metz. Met een 
uniek architecturaal erfgoed van meer dan 3000 jaar geschiedenis en talrijke tuinen in het hart van de stad, is Metz een 
verfrissende en ongewone bestemming.   
 
 

Constellations festival: een unieke sensoriële ervaring   

 
 
De zomer is een seizoen waarin Metz getransformeerd wordt door het internationale digitale kunstenfestival Constellations. Het 
festival wil het architecturale, stedelijke en natuurlijke erfgoed van de stad tot zijn recht laten komen en lanceert deze zomer zijn 
zesde editie rond de thema's New Utopias, Illusions en Anamorphoses. 
Het festival is een niet te missen cultureel evenement, met verschillende digitale creaties van internationale kunstenaars.  Dit is 
het geval voor de zesde editie van het festival: de "Pierres Numériques" zijn een nachtelijke rondleiding die een nieuwe kijk biedt 
op digitale creatie, via videomappings, immersieve audiovisuele installaties, digitale en interactieve installaties en vele andere 
technieken waarmee de kunstenaars spelen om hun werken tentoon te stellen.  De route begint bij de heuvel Sainte-Croix en de 
eilandenwijk, waar het publiek een twaalftal digitale werken zal ontdekken op negen erfgoedlocaties in het stadscentrum. Voor 
de editie van 2022 wordt een tweede route voorgesteld: de dagroute "Art & Jardins", die langs de waterwegen vorm krijgt met 
werken die in wisselwerking staan met de omgeving. 
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Data: 23 juni tot 3 september 2022 
 
Voor meer informatie, Klik hier 

Mirabelle festival: een ongewone smaakervaring 

Voor zoetekauwen bieden de “Fêtes de la Mirabelle” verschillende evenementen rond ambachten en lokale markten. De 
Moezelstreek wordt in de kijker gezet dankzij de vele plaatselijke ambachtslieden en producenten die hun producten presenteren. 
Op het programma staan straatanimaties, dansen, concerten, een vuurwerk, een bloemencorso en de verkiezing van de Mirabelle-
pruimenkoningin. 
  
Sinds 1947 eert het festival de mirabelpruim, die al eeuwenlang een streekproduct van Metz is. In 1996 kreeg de Lotharingse 
mirabelpruim als eerste een Europees label. 
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 Data: 20 augustus tot 28 augustus 2022 
 
Voor meer informatie, klik hier. 
   
 

Montgolfiades van Metz: een duizendelingwekkende ervaring 

De Montgolfiades de Metz is een grote bijeenkomst van heteluchtballonnen, een must aan het eind van de zomer.  
                    
De Montgolfiades sluiten het festival van de Mirabelle af met een twaalftal heteluchtballonnen die het luchtruim binnendringen 
en meer dan 10.000 mensen bijeenbrengen die versteld staan van dit kleurrijke spektakel dat op een steenworp afstand van het 
stadscentrum plaatsvindt. 
 
Als het weer het toelaat stijgen de heteluchtballonnen meestal in de vroege avond of ochtend op, 4 dagen lang!  

https://www.inspire-metz.com/fr/actualites/decouvrez-la-6eme-edition-de-constellations_-n.html
https://www.tourisme-metz.com/de/einzelheiten/838162926-fetes-de-la-mirabelle#:%7E:text=Metz%20est%20en%20f%C3%AAte%20avec,qui%20est%20propos%C3%A9e%20en%202022.
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Data: 1 september tot 4 september 2022 
 
Voor meer informatie, klik hier.   
 

Over de Eurometropool Metz: 
Ideaal gelegen op 50 minuten van Luxemburg, 1 uur van Saarbrücken, 1 uur 25 minuten van Parijs (per TGV) en 2 uur 30 minuten 
van Brussel, bieden de 45 gemeenten van de Eurometropool Metz een rijk programma van culturele evenementen gedurende het 
hele jaar. Een bezoek aan de Eurometropool is een goede gelegenheid om te genieten van de vele natuurgebieden, parken en 
tuinen, zoals Mont Saint-Quentin, de Jardins Fruitiers de Laquenexy of de botanische tuin, en om een fietstocht te maken over de 
"Voie Bleue" die de Luxemburgse grens met Lyon verbindt. De bezienswaardigheden van de metropool staan klaar om u te 
verwelkomen: het Centre Pompidou-Metz met de tentoonstellingen Mimèsis, Art d'Apprendre en Eva Aeppli, de Porte des 
Allemands en zijn verschillende artistieke voorstellingen, de Moezel en zijn rivierroutes om de stad vanaf het water te bezoeken, 
de kathedraal Saint-Etienne de Metz, die zijn 800ste verjaardag heeft gevierd, de Keizerlijke wijk en het station van Metz, dat 
meermaals tot het mooiste station van Frankrijk werd verkozen  
 
 
 
 

Voor meer informatie of om de Eurometropool van Metz te bezoeken kunt u contact opnemen met Open2Europe 
 

Mae OUEZRI  
+33 1 55 02 14 73 

m.ouezri@open2europe.com 
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