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• Kapitano Hadoko malsingarde sidiĝis sur pakegon forportatan 
per gruo.

La transatlantika pasaĝer-ŝip-linio alportis nur etan parton de la 
haven-trafiko. 

La haveno estis tiutempe la enirejo de ĉiaj specoj de ekzotikaj varoj, 
de ligno el Norvegio, de karbo el Kimrio.

En la milit-eniro de la Usonanoj en 1917, Saint Nazaire iĝis la ĉefa 
elŝipig-bazo de ilia militiro.

• Tinĉjo, Hadoko, kaj Miluo ne retrovis sian amikon Sungirulo.
Ili decidas iri saluti la kapitanon Chester, kies  kargo-ŝipo Valmy
haltas en la haveno La Rochelle.

Tinĉjo vizitis 13 aliajn verajn havenojn dum siaj aventuroj.

Tiuj havenoj estas arigitaj sur la tabelo de orientiĝo pri Tintin et la 
mer, kiu situas apud la lumturo « le vieux môle », la plej malnova 
havena konstruaĵo en Saint Nazaire.

Tiuj havenoj estas :
Akureyri (La mistera stelo), Anvers (La krabo kun oraj pinĉiloj), Callao 
(La templo de l’ suno), Chicago (Tinĉjo en Ameriko), Djibouti (Koakso 
surŝipe), Douvres (La nigra insulo), La Rochelle (La 7 kristalgloboj ),  
Le Havre (Tinĉjo en Ameriko et La rompita orelo) Marseille ( La septro 
de Ottokar) , New York ( Tinĉjo en Usono) Ostende (La nigra insulo), 
Port Saïd (Cigaroj de la faraono), Shanghai (La blua lotuso).

La tabelo de orientiĝo pri Tintin et la mer montras ankaŭ du imagajn 
lokojn : tiu de la falo de la meteorŝtono (La mistera stelo), kaj tiu de la 
ŝippereo de la Licorne (Unukornulo) (La tresoro de Rackamo la ruĝa).

Estas la nazera plastikisto Jérome Besseau, kiu konceptis tiun 
tabelon.

Kreita en 1986, la asocio Les 7 Soleils (La 7 sunoj) pluigis la memoron pri la 
trairo de Tinĉjo, de la Kapitano Hadoko kaj de Miluo en Saint Nazaire.

Dum la signado de ilia vojiro, la asocio Les 7 Soleils inspiris la ekspozicion 
pri Tinĉjo, Hadoko kaj la ŝipoj en Saint Nazaire en 1999. Oni plu uzis ĝin sub 
diversaj formoj en la nacia mara muzeo de Parizo, en Barcelono, Londono, 
Stokholmo kaj Ostendo.

La mini sub-mara-ŝipo de Profesoro Sungirulo konstruita okaze de tiu 
ekspozicio, hodiaú videblas en la muzeo Hergé, en Louvain-la-Neuve en 
Belgio.

La asocio Les 7 Soleils iniciatis ankaú la proceson de la Generalo Alkazar en 
la asizo en la departamento « Loire-Atlantique » en novembro 2001.

Tiuj realigaĵoj naskiĝis dank’al la konsento kaj subteno de la studioj Hergé 
kaj Moulinsart S.A., kaj partopreno de la lokaj kolektivumoj, eúropaj 
kapitaloj, ekonomiaj entoj kaj entreprenoj de la nazera regiono.

Sciinde :
Turisme oficejo, ŝirmejo por submarŝipoj, boulevard de la Légion d’Honneur.
Telefono : +33 (0) 2 40 22 40 65, contact@saint-nazaire-tourisme.com
retejo : www.saint-nazaire-tourisme.com

Nepre vidinde :
•  la vizito de Atlantika ŝip-haltejo, « la aventuro de la pasaĝer-ŝipoj »  

en la ŝirmejo por submarŝipoj.

•  la vizitoj de la ŝipkonstruejo, kaj de la usino EADS Airbus 
Informoj kaj rezervadoj : +33 (0) 2 28 540 540

•  la ĉemara bulvardo kaj la 20 plaĝoj

•  Saint-Marc kaj ties strando de Monsieur Hulot.

www.7soleils.org

Malsuprenigu min,mil lukoj
malsuprenigu min, tuj ! SUR LA PAŜOJ DE

TINĈJO

Jen, foriro al Sud-Ameriko.
Imagu, eble la forrabintoj de Sungirulo  

estas sursipe...kaj eble li mem tiu  
kompatinda Sungirulo.

^
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• Ĉi tie estis la enirejo en Saint Nazaire ĝis la rekonstruado de la urbo.

La fer-ŝipkonstruejo instaliĝis en 1862 en Penhoët. Ĉi tie, ankoraù 
nun, naskiĝas la gigantaj krozad-ŝipoj.

• Ni estas ĉi tie inter la du haven-basenoj : la baseno de Penhöet, 
kaj la suda baseno de Saint Nazaire, kie estis retrovita la aùton de la 
forrabintoj de Sungirul’.

Komence, la ŝipoj eniris en la havenon tra la orienta enirejo (kie nun 
troviĝas la submarŝipo Espadon). Ĉar ilia tonelaro kreskis ekde 1907 
ili eniris tra la suda enirejo, kaj en 1932, tra la basenego « Joubert » 
(Ĵuber) tra kie pasis la famaj ŝipoj kiel Normandie, kaj France. Kaj 
nun, preskaù la plejmulto pasaĝer-ŝipegoj konstruitaj en Saint- 
Nazaire uzas ĝin.

•• Tie, situis la mara-stacidomo. Tinĉjo ekvidas la Generalon 
Alkazar, kiam ĉi tiu ekenŝipiĝas al Sud Ameriko.

Starigita ekde 1941 por ŝirmi la germanajn submarajn ŝipojn, 
tiu impona bunkro kovris la basenon kie ŝnurego fiksiĝis la 
transatlantikaj pasaĝer-ŝipoj.

Kiel koncesiuloj de la ŝiplinio, la fratoj Péreire devis konstruigi 
la duonon de sia pasaĝerŝiparo en Francio. Tial, ili malfermigis  
ŝipkonstruejon en Saint Nazaire.

• Tinĉjo, Hadoko kaj Miluo ĵus forlasis la kastelon Moulinsart. La 
kapitano eksciis de la polico de Saint Nazaire ke garaĝisto de la 
ĉirkaùaĵoj vidis la aùton de la forrabintoj de la profesoro Sungirulo.

La kapitano Hadoko ekdeklamas lirikan priskribon pri Saint Nazaire : 
kaj plie, imagu : Saint Nazaire, la haveno, la kajoj, la oceano, la 
marvento, la ondoĉprucaĵoj kiuj vipas vian vizaĝon.

Ni estas ĉi tie en la nova enirejo de la urbo, malfermita dum sia 
rekonstruado en la jaroj 1950.

Bonvenon al Saint Nazaire, urbo de famkonataj vizitantoj venis 
antaù vi, inter ili, Tinĉjo, Kapitano Hadoko, kaj Miluo ! Hergé 
rakontas ilian venon en Saint Nazaire en la albumo La 7 kristalaj 
globoj.

Tinĉjo kaj liaj kunuloj retrovas sur la nazaraj kajoj la Generalon 
Alkazar tuj kiam li estas enŝipiĝonta en pasaĝerŝipon.

De 1862 ĝis la dua-mondmilito, Saint Nazaire estis deirhaveno de 
la transatlantika  ĝenerala kompanio al Meza Ameriko.

La detruado de la urbo pro la milito haltigis la aktivadon de la 
transatlantika linio.

6 panelegoj kaj 1 tabelo de orientiĝo instalitaj de la asocio  
Les 7 Soleils (la 7 sunoj) signadas la vojiron de Tinĉjo, Hadoko, kaj 
Miluo.

Al St Nazaire !

Kaj kelkaj minutoj poste…

Rue des 
Chantiers

Pont  
du Pertuis

Boulevard 
de la Légion 
d’Honneur

Morgaùon matene...

Finfine, ni ne multe progresis.

Fakte.

Kaj nun, Kapitano, cu fine vi diru al mi, 
kien ni iras ?

^

Jen, foriro al Sud-Ameriko.Imagu,  
eble la forrabintoj de Sungirulo estas 

sursipe... kaj eble li mem tiu  
kompatinda Sungirulo.
^
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