Den 17 februari besökte NIMROS Aquarium Oniria
25 Nimrosar upplevde en spännande guidad tur på Aquarium Oniria i Canet-en Roussillon.
Efter kontroll av pass vaccinal släpptes vi genom rotationsgrinden
och vår guide Patrick välkomnade oss.

Vi slussades snabbt till toppen av Canigou, där vi kände kylan,
hörde vindens brus och hade en känskla av att vi omgavs av snö.
Onirias röda tråd är vatten i dess olika fysiska tillstånd. Detta vatten,
initialt symboliserat av en enkel droppe, kommer att följas på olika
biotoper av planeten, ett äventyr som börjar från cirka 3 000 meter
över havet, från toppen av Canigou till botten av havets avgrund
Vi gick vidare och beundrade tankar med fiskar från floden le Tech, och sedan gick vi in i regnskogen med
åska och tropiskt regn. Vi beundrade olika arter av liv, blötdjur och fiskar, som lever på stränder plus,
självklart, fiskarna som lever på olika djup i världens alla stora hav. Det var en speciell upplevelse med
vackra exotiska fiskar i alla färger och slutligen den enorma glasväggen där hajarna lugnt simmade förbi
oss. Oj, så många rockor vi såg!

En ”jordbävning” på havets botten förstärkte upplevelserna.
Ingen som har varit på Aquarim Oniria glömmer väl heller den
gigantiska bläckfisken?
Oniria erbjuder dessutom ”experimentverkstäder” för
skolelever i olika åldrar, där man från tidig ålder kan få lära sig
vad som finns i vattnet och, ännu viktigare, vilken inverkan det
som inte skall finnas i vattnet har.

Kanske var det ibland svårt att höra vad guiden sa, men
vi pratar ju så gärna med varandra också! Det är så roligt
att träffas!
Efter två timmars vandring inkl kort filmvisning, så hade denna eftermiddagsaktivitet nästan kommit till sitt
slut. En del av oss släckte törsten med ett glas öl eller en kopp kaffe på en intilliggande bar.

Nimros styrelse genom Eva

