
MOŽNÉ AKTIVITY V OROPESE DEL MAR 
1/ návštěva historického centra Oropesy del Mar 

        Během pěší procházky po historickém centru Oropesy 

del Mar se můžete blížeji seznámit s městem, s jeho historií i 

současností. Prohlídku můžete zahájit na hlavním náměstí 

Plaza Mayor a pomalu procházet úzkými uličkami a 

malebnými zákoutími starého města, místy, kde se v létě 

koná nespočet kulturních akcí jako aukce, trhy či večery 

poezie, a prohlédnout si hlavní historické objekty, které jsou 

kulturním dědictvím města. Můžete navštívit oropeské 

Muzeum karet, ve kterém se vystavují největší karty na světě, 

kulturní centrum Naturhiscope seznamující návštěvníky s historií Oropesy a také Kostel Panny Marie Trpělivé, patronky 

Oropesy. Nenechte si ujít návštěvu ruin Oropeského hradu, odkud je překrásný rozhled po okolí. Na vyžádání je možná 

také návštěva místní Býčí arény. Je možné domluvit placenou komentovanou prohlídku historického centra Oropesy 

s výkladem v českém jazyce za 1,-€/osoba. Vstupné do Muzea karet je 1,50 €, do kulturního centra Naturhiscope 1,50 €.  

2/ návštěva turistického resortu Marina d´Or se zahradami Jardines Marina d´Or 

       Turistický resort Marina d´Or, který je součástí Oropesy del Mar, je 

rozsáhlý moderní hotelový a apartmánový komplex rozkládající se 

okolo oropeské pláže Les Amplàries. Součástí resortu je několik 

luxusních hotelu 3*, 4* a 5*. V hotelu 5* se nachází největší wellness 

s mořskou vodou v Evropě, které je taktéž možné navštívit. Dále je 

možné navštívit krásný park Jardines Marina d´Or, který je současně 

malou botanickou zahradou.  

3/ procházka po Naučné stezce Benicasim-Oropesa 

         Naučná stezka „Benicàssim–Orpesa“ dlouhá 6 km spojuje tato 

dvě přímořská letoviska. Návštěvníci stezky, která je díky nulovému 

převýšení vhodná nejen pro pěší turistiku, ale i pro cykloturistiku, mají 

možnost se pokochat krásami zdejšího pobřeží, navštívit oropeské 

čtvrti La Renegà a Las Playetas či spatřit zblízka dvě historické strážní  

věže La Corda a La Colomera (Věž La Corda je možné navštívit v pátek 

ve 12:00, nutné ohlášení návštěvy v místní turistické kanceláři Tourist 

Info. Naučná stezka začíná přibližně uprostřed pláže La Concha za 

apartmánovými budovami. Z pěší promenády Paseo Marítimo de la 

Concha zabočíte do ulice Tramontana mezi apartmánové domy Villa 

Hortensia a Caribe (z ulice kolem promenády jsou domy označeny 

jmény), kde chodník navazuje přímo na začátek stezky. Asi po 1 km se prochází 800 m dlouhým osvětleným tunelem.   



 

4/ pěší výstup na vyhlídku Bovalar nad sportovním přístavem 

         Návštěva přístavu a panoramatická vyhlídka z kopce Bovalar. 

Oropeský sportovní přístav je volně přístupný a doporučujeme jeho 

návštěvu. Pěší procházka do přístavu od turistické kanceláře Tourist 

Info trvá asi 15 minut. V přístavu se také nacházejí restaurace a bary. 

V přístavu asi 30 m od vjezdu si v prosklené schránce můžete 

prohlédnout sošku Panny Marie Karmelské, patronky rybářů. Od 

přístavu můžete pokračovat buď po asfaltové silnici nebo po 

značené turistické cestě vycházející od jednoho pilíře mostu k ústí 

tunelu, před kterým zabočíte podle rozcestníku doleva. Značená 

cesta vás přivede až na kopec Bovalar nad Oropesou, odkud se 

můžete z panoramatické vyhlídky pokochat výhledem na pobřeží a 

na Oropesu del Mar. Při přívětivém počasí můžete spatřit na horizontu ostrůvky Islas Columbretes ležící 55 km od 

pobřeží a směrem na sever městečka Torreblanca,  Alcocébre a Peñíscola. 

 

5/ okružní plavba okolo Oropesy 

        V případě zájmu je možné objednat vyhlídkovou 

plavbu na katamaránu okolo oropeských pláží La Concha, 

Morro de Gos a Les 

Amplàries. Nástup 

na loď je ve 

Sportovním přístavu 

a plavba trvá asi 45 

min. Cena je 7,-

€/osoba a je nutná 

účast celé skupiny (společnost provozující vyhlídkové plavby v období mimo 

hlavní sezonu organizuje plavby pouze na vyžádání.  

 

6/ návštěva Královské věže (Torre del Rey) 

        Královská věž Torre del Rey, která je skutečným symbolem 

Oropesy, je nejzachovalejší a nejdůležitější místní historickou 

památkou a jednou z nejzachovalejších vojenských obranných 

fortifikací východního pobřeží Španělska. Jde o mohutnou 

třípatrovou renezanční pevnost z 15./16. století nacházející se 

dodnes v perfektním stavu. Pevnost dostala jméno Torre del Rey, 

jelikož se v 16. století stala majetkem španělského krále Filipa II.  

Pevnost je možné navštívit v pátek odpoledne v 17:15. Vstupné je 

zdarma. Nutné je ohlášení návštěvy v místní turistické kanceláři 

Tourist Info. Návštěvu je možné spojit s procházkou okolo 

Oropeského mysu ležícího mezi plážemi La Concha a Morro de Gos.  

 

 


