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Een bezoek aan Saint-Nazaire is een reis vol verassende ontdekkingen,
in een stad met een uiterst veelzijdig karakter met duizend facetten:
stad en strand, industrie en natuur, historisch maar ook innovatief.
Van kleine kreekjes tot de enorme onderzeebootbasis en de stilte van
het moerasland van de Brière - in Saint-Nazaire krijgt u echt het gevoel
dat u op reis bent geweest.
Klaar om van de ene verbazing in de andere te vallen?
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MET DE AUTO:
- Parijs: 440 km / 4¼ uur (Autosnelweg A11)
- Nantes: 65 km / 1 uur

TUUR

BEZIENSWAARDIGHEDEN & RONDRITTEN
HIGHLIGHTS

MET DE TREIN:
De hogesnelheidstrein TGV rijdt meerdere keren per dag tussen
Saint-Nazaire en Parijs; reken op circa 2½ uur voor de rechtstreekse verbindingen.
MET HET VLIEGTUIG:
Luchthaven Nantes Atlantique (minder dan een uur van Saint-Nazaire):
er zijn talrijke binnenlandse en internationale vluchten
Westelijk havenhoofd, Saint-Nazaire
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Als je de plaatselijke bevolking de weg naar het strand
vraagt, zullen ze waarschijnlijk vragen:‘Welk strand?’
Want de stad telt maar liefst 20 stranden!
Aan de lange kuststrook van Saint-Nazaire vind je
vlakke zandstranden die perfect zijn om te zonnebaden,
kleine kreekjes en rotsachtige inhammen, rustige
baaien en zelfs geweldige watersportplekken.

Wandeling langs de kustlijn
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De strandboulevard van Saint-Nazaire is een heerlijke plek om te
flaneren, fietsen en rolschaatsen. Of om lekker plaats te nemen
op een van de extra lange, houten banken en mensen te kijken,
genietend van de zon.
La statue de M. Hulot
en bonne compagnie !
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Voor veel mensen dankt de strandboulevard zijn bijzondere
charme aan de vele vissershutjes die je hier ziet.
Deze fascinerende, schilderachtige hutten komen aan het
eind van de dag tot leven wanneer hun eigenaren hun vangst
van de dag komen ophalen.

Een zeer beroemd kustpad
In Saint-Nazaire ligt het meest zuidelijke deel van een beroemd kustpad:
de GR®34. Deze meer dan 2000 km tellende wandelroute langs
de Bretonse kust werd in 1664 aangelegd voor de douanebeambten
die van hieruit mogelijke smokkelaars probeerden te snappen!

Een stad met 20 stranden
• Moeten je kids wat energie kwijt?
Neem uw strandspullen mee naar het centrale strand van Saint-Nazaire, met houten
kastelen, bruggen en graafmachines en een hele reeks van drijfhout gemaakte
schommels en klimrekken.

Dit prachtige kustpad is nu voor iedereen toegankelijk en biedt een
adembenemende wandeling van Saint-Nazaire naar Pornichet.
Het is net een balkon met uitzicht op zee, dus hoe ver je ook gaat,
neem altijd je camera mee!

• En wat dacht je van skimboarden en windsurfen?
Daarvoor ga je naar La Courance of het centrale strand, met het seizoensgebonden
watersportcentrum, het «Skate Park».
The place to be

• Liever wat meer rust en stilte?
Zoek dan de kleinere baaien op, rond Port Charlotte of in La Petite Vallée,
om heerlijk te ontspannen.
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Het Place du Commando is het sociale hart
van Saint-Nazaire, met vlonders, pijnbomen
en een prachtig uitzicht. Op het nabijgelegen
strand vind je wifi-parasols, een speeltuin en
ligstoelen. Kortom, de ideale spot voor echte
levensgenieters!
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Er is nog meer te doen
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Het strand bij Port Charlotte, Saint-Nazaire
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Saint-Nazaire is een fraaie, moderne en verrassende stad, geweldig om
in te wonen of te bezoeken. Er is voortdurend van alles te beleven, met een
gevarieerd cultureel programma en kunst op elke straathoek. Wandel door
de rustige straatjes waar je je in de jaren 1900 waant, nip aan een drankje
aan het strand, neus lekker rond op de markt: wat wil je nog meer?

Welkom in La Havane
In de wijk La Havane geven de kleurrijke villa’s uit de ‘Belle Epoque’, tussen
de strandboulevard en de botanische tuinen u een glimp van het oorspronkelijke
Saint-Nazaire. Straatnamen als Santander, La Havane en Veracruz herinneren
aan het transatlantisch verleden van de stad.
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Een trendy stad
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Kunstwerken, waar je maar kijkt
Onze straten zijn als één groot openluchtmuseum: een
stadswandeling is doorspekt van grote muurschilderingen,
hedendaagse-kunstinstallaties en op allerhande ongebruikelijke,
verborgen plekjes geïnstalleerde exposities. Wie goed oplet, zal
zelfs een merkwaardige serie blauwe figuurtjes zien, een creatie
van een plaatselijke graffitikunstenaar.
Bij het Office du Tourisme kunt u een gratis brochure krijgen, om
alle kunstwerken en beeldhouwwerken te bekijken die verspreid
over Saint-Nazaire te bewonderen zijn.

Wat is er vandaag te doen?
Er is altijd wel iets!
Saint-Nazaire heeft een dynamisch cultuurprogramma, het hele
jaar rond. Het theater biedt klassieke en hedendaagse dans,
muziek en toneel. In de onderzeebootbasis is de concertzaal “VIP”,
waar alles van rock tot rap wordt gespeeld.

Unravel, Adnate

Twee andere belangrijke trefpunten zijn “Le LiFE” en
“Le Grand Café”, met hedendaagse tentoonstellingen,
waar vaak internationaal bekende kunstenaars exposeren.
Markten en producenten in Saint-Nazaire
La
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Naar de markt gaan is niet zomaar een manier om
je boodschappen te doen, het is een waar feest voor
de zintuigen. Wat doe je morgenochtend?
Wandel over de markten van Saint-Nazaire! Een prima
gelegenheid om heerlijke streekproducten te ontdekken
om aan zee van te genieten.

Place du Commando
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Van 1917 tot 1919 waren er zo’n 198.000 Amerikaanse
soldaten in Saint-Nazaire gestationeerd, dat een vitale
toegangshaven tot het westfront was en doorvoerpunt voor
4000 ton materiaal per dag. In 1927 werd hun aanwezigheid
herdacht bij het Amerikaanse monument, dat de liefkozende
bijnaam “Sammy” kreeg.

Van de prehistorische grafheuvel, de Tumulus van Dissignac, tot
hedendaagse beeldhouwwerken en fresco’s, van de indrukwekkende
oceaanstomers tot het heroïsche oorlogsverleden...Saint-Nazaire heeft
een uniek erfgoed, dat officiële erkenning kreeg met het label ‘Ville d’art
et d’histoire. Kom naar een stad waar het boeiende erfgoed voor het
oprapen ligt!

Op 17 juni 1940 verdrongen meer dan 5000 mensen - voornamelijk
Britse soldaten - zich op de RMS Lancastria om aan het Duitse
offensief te ontkomen. Het schip werd door Duitse bommen
getroffen en zonk in 15 minuten, waarbij 4000 mensen
omkwamen.
Gelukkig waren er ook veel overwinningen, zoals met de Raid op
Saint-Nazaire: op 28 maart 1942 stuurden de geallieerden
een Britse, met explosieven beladen torpedojager de haven
van Saint-Nazaire in. De resulterende explosie vernietigde
de grote Duitse oorlogsschepen en schakelde het droogdok uit.

Saint-Nazaire was aanvankelijk een vredig vissersdorp, dat vanaf
de jaren 1850 een totaal ander lot tegemoet ging, toen het als
zeehaven werd gekozen voor de nabijgelegen stad Nantes.
De scheepswerven bloeiden op, er werden Atlantische
oceaanstomers gebouwd en Saint-Nazaire zou in beide
wereldoorlogen een sleutelrol spelen. In de Eerste Wereldoorlog
was de havenplaats een Amerikaanse marinebasis en werd
in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers en hun
oorlogsschepen bezet.
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Onvergetelijke verliezen
en heroïsche overwinningen

Een bijzondere stad vol sporen
van de geschiedenis
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Maak kennis met Sammy, het Amerikaanse monument
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Geschiedenis en erfgoed
Om meer te weten te komen over de boeiende
geschiedenis van Saint-Nazaire kunt u terecht in onze
bezoekerscentra en tentoonstellingen, waar altijd wel
iets nieuws te leren valt!

In de Tweede Wereldoorlog werd meer dan 85% van Saint-Nazaire
verwoest, maar de stad rees opnieuw op uit de as. In 14 jaar tijd
werden er 12.000 woningen, 100 openbare gebouwen
en 120 km wegen gebouwd: een nieuwe stad was geboren.
Een vooruitstrevende, op de wereld gerichte stad, zoals het
een havenstad betaamt.

Zicht op de haven van
Saint-Nazaire, circa 1900

Er is nog meer te doen
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Een stad met een door en
door transatlantische sfeer

Achter de schermen van onze scheepswerven
Onze werf is een van ‘s werelds oudste en meest
innovatieve scheepswerven. Alles is hier gigantisch.
Je moet het zien om het te geloven: loop mee met een
rondleiding en wees voorbereid om je piepklein te voelen!

Van rustig dorpje tot transatlantische kanjer!
Deze streek was ooit de nederige woonplaats van vissers die zich vooral richtten op
de binnenvaart over de Loire. Toen Saint-Nazaire de handelshaven van Nantes werd,
werd de naam van de stad echter al snel synoniem voor transatlantische reizen.
In 1862, toen de Transat een regelmatige dienstregeling voor Atlantische overtochten startte,
verschenen er scheepswerven in Penhoët en groeide Saint-Nazaire uit tot een bruisend centrum
voor scheepsbouw en overzeese handel. Saint-Nazaire werd een bekende transatlantische haven
met een directe verbinding met Midden-Amerika.
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Saint-Nazaire en de oceaanstomers:
een lang (liefdes)verhaal

Onderzeebootbasis: ooit afschrikwekkend,
nu legendarisch

Saint-Nazaire is al meer dan 150 jaar de bakermat van grote
oceaanstomers. Illustere schepen als de ‘Normandie’, de ‘Queen
Mary 2’ en de bekroonde ‘Harmony of the Seas’ werden hier
gebouwd.

In 1941 werd de haven verwoest waar lange tijd de schepen naar Amerika uitvoeren, om plaats te maken
voor een Duitse onderzeebootbasis. Het was een van de vijf bases die tijdens de Tweede Wereldoorlog
langs het Atlantische front werden gebouwd. De 301 meter lange basis werd in slechts 16 maanden,
met bijna 500.000 m3 beton gebouwd. De basis bood tot in mei 1945 onderdak aan de geduchte U-boten
en honderden manschappen.

Tegenwoordig bouwt onze scheepswerf enorme cruiseschepen,
die elk bij hun eerste uitvaart door duizenden inwoners en
bezoekers worden uitgezwaaid, die naar de haven stromen voor
het eerste vertrek van ‘s werelds grootste en beste schepen.

Tegenwoordig is de basis een symbolisch deel van Saint-Nazaire, geopend voor publiek als een uniek
cultureel centrum en toeristische bezienswaardigheid.
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De onderzeebootbasis gezien vanaf de sluis
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De natuur
is overal

Het moerasgebied van het Parc naturel régional de Brière
La Brière is een uitzonderlijk natuurgebied van meer
dan 50.000 hectare, een beschermd moerasgebied met
een bijzondere biodiversiteit. Duizenden vogels komen hier
overwinteren en je kunt er onder andere blauwborsten, reigers,
zilverreigers, en roerdompen spotten.
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Het is een vredige, wonderlijke habitat, waar je enkel het riet
hoort ritselen in een zacht briesje, alsof het de vogels op hun
vlucht wil begeleiden. Het kanaal kabbelt zachtjes onder
de platbodems en overal is water, zover het oog reikt...

Saint-Nazaire:
prachtig en verrassend groen!
Meer dan een derde van de stedelijke ruimte van Saint-Nazaire is groen,
met talloze gratis tuinen en openbare parken.

Terug naar de natuur in Rozé

Vlakbij het stadscentrum ligt het 123 hectare tellende landschapspark,
met een meer, speeltuinen, picknickplaatsen en schaduwrijke wandelpaden.
Het is perfect voor gezinnen, wandelaars en fietsers.

De haven van Rozé, midden in La Brière, is een haven van rust, een
weldadige plek voor natuurliefhebbers en ecotoeristen. Verken het
vogelreservaat en de traditionele markten, beklim de 24 meter hoge
belvedère voor een prachtig vergezicht of neem het fietspad naar
Saint-Nazaire en La Chapelle-des-Marais.

Ook de botanische tuinen zijn de moeite waard - de ‘Jardin des Plantes’ met een mooi uitzicht over zee. Ze werden in de jaren 1880 aangelegd en
bevatten een enorme verzameling planten uit de Atlantische en mediterrane
kustgebieden.

U kunt zelfs een tochtje maken met een traditionele ‘chaland’, een soort
platbodem, om in alle rust van het landschap te genieten.
dère
De belve

De Morta mag je niet mislopen!
Kijk uit naar lokale ambachtslieden die ‘Le Morta’ gebruiken.
Dit is versteend eikenhout dat zo hard en donker is als ebbenhout,
zeer gewaardeerd door ambachtslieden, die het gebruiken voor
sieraden, messen en houtsnijwerk.
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Boottochtje in het moerasgebied La Brière
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Escal’Atlantic

‘Les Escales’

Een reis door de fascinerende wereld van de oceaanstomers.
Treed in de voetsporen van de reizigers van weleer, neem een
kijkje binnenin een van deze transatlantische schepen en
bewonder de prachtige collecties.

‘Les Escales’ is een jaarlijks terugkerend
stadsfestival op het Île du Petit Maroc en in
de haven. Het vindt plaats in het laatste
weekend van juli en biedt een eclectisch programma met pop, rock, soul, wereldmuziek
en elektronische muziek, met zowel grote
headliners als nieuw aanstormend talent.

Vrije bezichtiging

De onderzeeër Espadon
1964: missie onder het ijs! De Espadon was de eerste Franse
onderzeeër die onder het ijsveld dook. Daal op jouw beurt af in
deze stalen reus om alle geluidseffecten van het onderwaterleven
te beleven alsof je een bemanningslid op deze onderzeeër was.

Elk jaar, in juli, in Saint-Nazaire

Rondleiding in de vorm van een audiogids voor volwassenen en kinderen
Sain
t-N

Het EOL Centre éolien

‘Saint-Nazaire Côté Plages’

Het EOL Centre éolien is het eerste aan offshore windenergie gewijde bezoekerscentrum en het enige in zijn soort in Frankrijk. Kom
al trappend, blazend en experimenterend alles te weten over hoe
offshore-windenergie wordt opgewekt. Een boeiende, speelse en
interactieve bezichtiging voor jong en oud!

‘Saint-Nazaire Côté Plages’ nodigt je uit om
volop van de zomer te genieten met tal van
ludieke, sportieve en culturele voorstellingen,
feestelijke en recreatieve evenementen en
openluchtspektakels op het centrale strand
van Saint-Nazaire of in de wijk Saint-Marc.

Vrije bezichtiging

azaire Côté plages

Elk jaar in juli en augustus

Ecomuseum
Aan de hand van maquettes, voorwerpen, films en oude
foto’s wordt in dit historisch museum de snelle groei van
Saint-Nazaire uiteengezet, een stad die in een eeuw tijd twee
keer werd gebouwd. Het hele jaar door worden er workshops
voor het hele gezin georganiseerd.

Uitvaart van schepen
In Saint-Nazaire is elke eerste uitvaart
van een schip uit de scheepswerf een
spectaculaire openluchtvoorstelling in
de Loire-monding, tot groot genoegen van
de plaatselijke bevolking en toeristen.
Een spannende belevenis!

Vrije bezichtiging

Scheepswerven
Veel legendarische oceaanstomers werden hier gebouwd.
De rondleiding door de scheepswerf laat je dit bijzondere industriële avontuur van dichtbij meebeleven. Loop midden tussen de
dokken en gigantische installaties waar de schepen geassembleerd worden.

Kerstplezier
In de kerstperiode kun je genieten van de
gratis schaatsbaan en bobsleebaan, de kermis,
de lichtshows en de kerstmarkt!

Rondleiding van 2 uur

Rondvaart
Maak een boottocht langs de kust en bekijk de stad eens van een
andere kant. Een uur of twee over het uitgestrekte water uitkijken
over de kustlijn, stranden, kliffen, de scheepswerf en de kades. Van
de middagzon tot de magische zonsondergang laten de boottochten
alles zien wat Saint-Nazaire zo verbluffend maakt.
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Live commentaar alleen in het Frans

Nieuws en informatie
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Het toeristeninformatiecentrum staat het hele jaar voor je klaar met informatie, advies en wat je je verder maar wensen
kunt! Ons team helpt je dolgraag bij het plannen van je vakantie, met allerhande tips over plaatselijke evenementen,
overnachtingsmogelijkheden en uitstapjes en een uitgebreide kennis over de streek en de mooiste bezienswaardigheden.

Waar overnachten?

Eten & Drinken

Leuk om te doen

saint-nazaire-tourisme.nl

