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• Escal’Atlantic, het avontuur van de lijnboot
Ville-Port - Saint-Nazaire - Tel. 02 28 540 640
www.saint-nazaire-tourisme.com - contact@saint-nazaire-tourisme.com
In het hart van de onderzeebootbasis nodigt Escal’Atlantic je uit voor een ontdekkingsreis in het universum van de trans-Atlantische lijnboten. Het traject voor de bezoeker,
dat werd geïnspireerd door de inrichting van een lijnboot, onthult de geheimen van die legendarische boten en van het dagelijkse leven van de passagiers tot aan de
machinezaal. De bezoeker ziet de loopbruggen en de gangen, droomt op de wandelbrug en ontdekt collectie-items en schatten van de Normandie en van de France…
Een onvergetelijke ervaring!
Openingstijden: het hele jaar behalve in januari – Zonder rondleiding; het bezoek duurt ongeveer 1.30 uur tot 2uur. Zonder reservering.

Om meer te weten…
• Saint-Nazaire
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Onderweg te zien…Saint-Gildas-des-Bois

Guenrouët

Grand Port Maritime, de belangrijkste haven van de Atlantische facade en vierde haven van Frankrijk..
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• De villa’s van Pornichet
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Vanaf het marktplein van Pornichet ga je langs de baai van Pornichet en die van La
Baule om de charme van de waterkant te zien. De landweggetjes brengen je naar
Saint-Nazaire en naar zijn stranden. Op dat moment ben je al niet ver verwijderd
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scheepswerven

De stad Saint-Nazaire, oorspronkelijk een dorpje waar de scheepsloodsen woonden, ligt ideaal aan de monding van de Loire met de Atlantische Oceaan. In de 19de eeuw
wordt het de voorhaven van Nantes. Vanaf1862 vertrekken de lijnboten voor Midden-Amerika vanuit Saint-Nazaire en de eerste scheepswerven worden gebouwd bij Penhoët.
De ontwikkeling van de stad gekoppeld aan de zeehandel en aan de scheepsbouw was zodanig indrukwekkend dat de stad « la petite Californie bretonne » genoemd werd.
De zeehaven verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog onder enorme massa’s beton van de onderzeeboothaven die werd gebouwd door het Duitse leger. Dit had tot gevolg dat
de stad vrijwel compleet werd verwoest tijdens de bombardementen. De stad werd opnieuw gebouwd na de oorlog en keerde de haven de rug toe maar behield na de oorlog
de gigantische bunker als een litteken. Het blockhaus is 300 meter lang en is als zodanig een soort barrière tussen de haven en de stad.
Rechtlijnig, met veel ruimte en helder is de nieuwe stad. Zij heeft met de winkeltjes, restaurants en cafés die je tijdens het flaneren tussen de « Paquebot » en het centrum zult
ontdekken de moderniteit geadopteerd. Op de dag van vandaag is er sprake van een typische stijl van Saint-Nazaire in het stedelijke landschap met zijn pure lijnen en lichte
kleuren die door de industriële activiteiten en de maritieme bouwkunst werd geïnspireerd.
« La base » zoals de inwoners van Saint-Nazaire deze noemen wordt de monumentale ingangspoort voor het havengebied en een openbare plaats met grote afmetingen en
perspectieven. Met de wandelmogelijkheden aan de waterkant, de kiosken en de recreatieactiviteiten die hun anker hier uitgegooid hebben is het vooral de Escal’Atlantic, die
voor de droom en het imaginaire zorgt.
Wat de industrie betreft positioneert Saint-Nazaire zich als de bouwer van de reuzen van de zee en de lucht. De scheepswerven die in 2008 werden overgenomen door STX
France zijn één van de leaders in de wereld wat betreft de markt van de cruiseschepen. Zij realiseerde een schip zoals de Queen Mary 2, te water gelaten in 2003 en bouwen op
het moment het grootste cruiseschip ter wereld. Wat de fabriek Airbus in Saint-Nazaire betreft, zij maakt deel uit van het bouwprogramma van de A380, het grootste vliegtuig
dat ooit gebouwd werd voor de burgerluchtvaart.
Ook de activiteiten wat de haven betreft zijn verder uitgebreid met de bouw sinds 1970 van een nieuw havencomplex langs de Loire. Heden is Nantes-Saint-Nazaire Port,

Missillac
Tegenover
het strand kan je de gebouwen en villa’s zien die dateren van het eind van de 19de eeuw. Een
Drefféac
van die gebouwen is het authentieke
Hôtel de l’Océan, dat werd gemaakt van graniet en hout en dat in 1882
officieel geopend werd. Het is een van de weinige hotels die in de baai werd gebouwd. Het beschikt over150
Sainte-Anne-sur-Brivet
kamers, een casino, een theaterzaal en paardenstallen... Een beetje verderop vind je de villa Ker Souveraine met
Sainte-Reine-de-Bretagne
zijn neoklassieke Italiaanse
stijl die je niet onverschillig zal laten. Het is overigens de enige villa in Pornichet
Pontchâteau
die
ingeschreven
werd
op
de
lijst van de inventaire supplémentaire des Monuments Historiques sinds 19
3
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septembre 2002.
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• De grafheuvel van Dissignac

Saint-Lyphard

Mesquer

Route de Dissignac - Saint-Nazaire (in de buurt van l’Immaculée).
Besné
Deze tumulus die geclassificeerd werd onder de Monument Historique is een van de opmerkelijkste
Marais
prehistorische sites van de omgeving.
Saint-Joachim
de Grande Brière
Hij laat het vakmanschap zien van de mensen uit het neolithisch tijdperk die meer dan 6 000 jaar geleden dit
grafmonument
van 28 m doorsnede en 3m hoogte
Prinquiauhebben opgericht .
Saint-Malo-de-Guersac
Het is gemaakt van aarde en steen en bevat twee megalithische graven die elk een grafkamer bezitten
9
verlengd door een lange enN1smalle
toegangstunnel. Een van de kamers bezit een dakplaat waarin symbolen
71
werden gegraveerd. Het bouwwerk is opmerkelijk vanwege deSavenay
precisie en de zorg die besteed werden aan
Nantes
Montoir de Bretagne
zijn architectuur en het geeft een inzicht van de omschakeling naar een sedentaire levenswijze van de eerste
Saint-André-des-Eaux
Trignac
Donges
landbouwers in het gebied.
Openingstijden: in juli en augustus – Rondleidingen elk half uur – Navragen bij het toeristenbureau van
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire (02 28 54 06 40).
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• Het meer van Bois Joalland

11

Le Pouliguen
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FietsverhuurdersLoueurs de vélos
• Ride All - 52 boulevard des Océanides - Pornichet - Tel. 02 40 61 58 17
• Les Cycles de la Baie - 74 avenue De Gaulle - Pornichet		

Tel. 02 40 42 39 09
• Comfort Hôtel de l’Europe - 2 place des Martyres de la Résistance
St-Nazaire - Tel. 02 40 22 49 87
• Vélycéo - 8 place Pierre Semard - St-Nazaire - Tel. 0800 105 110

L’Immaculée - Saint-Nazaire.
Dit meer heeft een bijzonder verleden. In feite was het een grasland, eigendom van een lokale heer uit de
Saint-Brévin
omgeving Pornic
van Immaculée. Per keizerlijk decreet van januari 1857 was de buurt als parochie opgedragen
aan de Onbevlekte Ontvangenis van de maagd Maria. De inwoners hebben tot twee keer toe verzocht om
de vorming van één enkele gemeente. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen in Saint Nazaire 190 000
Amerikaanse soldaten aan om te helpen op het Oostfront. Het gebrek aan zoet water was de aanleiding van
de aanleg van het kunstmatige meer van Bois Joalland. Dit meer is nu één van de groene ruimtes van de
stad, een favoriet rendez-vous voor joggers, vissers, roeiers en zeilliefhebbers.

• Een mobiel kunstwerk waar de wind mee speelt
Boulevard Albert Ier - Saint-Nazaire.
De pointe Villès-Martin heeft sinds 1992 een « windkunstwerk » van 15m hoogte. Het is een creatie van
de Britse artiest Peter Logan. Met zijn gestroomlijnde vormen die naar de eeuwigheid omhoog en in de
verte lijken te wijzen is dit kunstwerk voor de één een speer, voor de ander lijkt het eerder een sextant…

• Pornichet
Boulevard de la République en place du Marché (het marktplein) vormen het hart van Pornichet.
Tot het midden van de 19de eeuw is Pornichet slechts een dorpje omringd door instabiele duinen. De mensen leefden van de zoutoogst en van de visserij. Het dorp is
‘genesteld’ langs het kanaaltje dat het water naar de vijfendertig hectare zoutbekken transporteert. Deze geografische configuratie gaf dan ook de naam aan de stad Pornichet
komt van «port niché» (= genesteld bij/naast de haven).
Toen de zoutmoerassen een bedreiging werden voor de volksgezondheid werden ze drooggelegd in 1899 en kwam de paardenrenbaan er voor in de plaats in 1907.
Gelukkig heeft de komst van de spoorwegen in 1879 het dorpje uit zijn isolement gehaald. Dankzij de invloed van kunstenaars, muzikanten, notabelen, zakenmensen,
schrijvers…die hier naar zee kwamen werd Pornichet een badplaats van grote bekendheid. Villa’s in de mooiste kleuren getooid met een veelvoud architectonische details
in de meest verscheidene stijlen werden gebouwd in de duinen en een groot deel bestaat nog, her en der verborgen in een schaduwrijke laan.
Pornichet krijgt in der jaren dertig zijn eerste camping. Tot 1941 maakt Pornichet deel uit van Bretagne, een regio dat rijk is aan geschiedenis en tradities. De ‘art de vivre’
van die periode is nog steeds geliefd bij de buitenstaanders.
Daarna in de jaren zestig ontwikkelt zich de thalassotherapie.
Het aantal zeejachten steeg en men moest de haven uitbreiden en dieper maken. Dit werd in 1978 een feit. Pornichet werd zo de belangrijkste jachthaven van het
departement.
In de jaren negentig met een sedentaire bevolking die constant steeg en een steeds groter aantal zomergasten kwamen er nieuwe infrastructuren bij zoals de markthallen,
de stadsbibliotheek en een cultureel cenrum.

Steeds maar verder…
• Circuit n°10 « Van het zout naar de zee ».
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Circuit n° 10

Van het zout
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