
 

 
ŠPANĚLSKO - OROPESA DEL MAR 

VŠEOBECNÉ  INFORMACE  K POBYTU 

 
          

Ubytovací služby – Apartmánový dům Playa Parada                                                             

             
 Dbejte na vaši bezpečnost. Nezapomínejte zamykat apartmány a vchodové dveře do budovy. Před odchodem 

z apartmánů zavírejte okna a ztahujte žaluzie. 
 O úklid apartmánů a úklidové prostředky během pobytu se starají klienti sami.  
 Ručníky a osušky nejsou ve standardní výbavě apartmánů. Jejich zapůjčení stojí 3,00 €. 
 V případě ztráty klíčů od apartmánu se účtuje poplatek 6-20,-€ podle druhu klíče.  

 Odpadky vyhazujte pouze po setmění do kontejnerů na ulici 20:00-23:00.  

 Tekoucí voda v apartmánech je pitná a nezávadná.  Doporučuje ovšem kupovat balenou vodu v 

supermarketech.   

 Nevynášejte z apartmánů jakékoliv části zařízení (prostěradla, deky, apod.). 

 Dodržujte noční klid cca 22.00-8.00 a odpolední klid cca 15.00-17.00. 

 TV je většinou vybavena set-up-boxem. Televizi zapněte dálkovým ovládáním TV a poté již přepínáte kanály 

na ovládání set-up-boxu. 

 

Stravovací služby – restaurace hotelu Ancla 

 
Časy otevření restaurace je možné domluvit po příjezdu a vzhledem k výletům.  

Snídaně - výběr z různého druhu pečiva - chléb, sladké pečivo, salám, džem, margarín, džus, teplý nápoj (káva, 

bílá káva, mléko, čaj). K podávání teplých a studených nápojů jsou v restauraci k dispozici nápojové 

automaty.  

Oběd, večeře - výběr z teplých jídel, zeleninový a salátový bufet. V ceně oběda a večeře je také jeden nápoj na 

osobu (voda, víno, pivo, limo). 

 V restauraci jsou volně k dispozici přípravky na dochucení stravy - kečup, majonéza, sůl, vinný ocet či olej. 

 Použité nádobí se odevzdává na vyhrazené místo.  

 Je přísně zakázáno vynášet jídlo z restaurace! 

 

Směnárenské služby      

  

      Doporučujeme se vybavit eury již v ČR. Pokud klient nevlastní v místě pobytu bankovní účet, s největší 

pravděpodobností mu v bance nevymění cizí měnu včetně českých korun nebo dolarů.  

Bankomaty:  pláž La Concha - náměstí Plaza del Ancla - budova Nortespa - v přízemí vedle lékárny 

                                            - ulice Paseo Marítimo de la Concha - banka Bancaja 

 

Obchody s potravinami v okolí ubytování   
 

 Supermercado Oromar v přízemí budovy Oromar na náměstí Plaza París. 

 Supermercado La Concha na promenádě okolo pláže la Concha.  

 Supermercado CONSUM u železničním přejezdu (otevřeno PO-SO 9.00-21.30). Obchod akceptuje platební 

karty, ale pouze s OP nebo pasem. 



 
 

Turistická kancelář 

 
Na náměstí Plaza París u pláže la Concha se nachází hlavní turistická kancelář Oropesy del Mar - TOURIST 

INFO. Můžete si zde vyžádat tištěné informace o Oropese del Mar v českém jazyce, informace o sportovních či 

kulturních aktivitách pořádaných během vašeho pobytu. Otevřeno přibližně 10.00-14.00, 17.00-20.00.  
 

      Turistický vláček 

 
Od pláže La Concha až do turistického resortu Marina D´Or projíždí  turistický vláček. Projížďka trvá 

přibližně ¾ hodiny. Nástupní místo je na autobusové zastávce u pláže La Concha - Plaza París - cena 3,00 € 

(děti, důchodci 2,50 €). Jízdní řád je ovšem na počátku turistické sezony nepravidelný. Je možné si ho objednat, 

cena pro školní skupinu 2,50 €.  

 

    Městská doprava 

 
     Po Oropese del Mar jezdí v méně jak hodinových intervalech městský autobus, kterým se můžete dostat až 

do turistického resortu Marina d´Or. Cena jízdenky do Marina d´Or je 1,15 €, o víkendu 1,25 €. 

 

Trhy 

 
Každý čtvrtek se v Oropese del Mar u Gymnázia /IES Torre del Rey/ koná trh (ulice Severo Ochoa a 

Vicente Blasco Ibáňez). Je zde možné velmi levně nakoupit mnoho zajímavých a potřebných věcí - ovoce, 

zeleninu, oblečení, boty, elektronické přístroje, proutěné zboží, keramika, kuchyňské nádobí, nářadí, hudební 

kazety, dřevěné sošky, atd. Mnohdy je výhodné s prodávajícím smlouvat. Trhy se konají vždy dopoledne 

přibližně od 8.30 do 13.30. Pozor na osobní věci! 

 

Pláže 

 
      Oropesa del Mar má tři hlavní pláže s jemným pískem - La Concha, Morro de Gos a Les Amplaries v 

Marina d´Or. Všechny pláže jsou volně přístupné. Na pláži si můžete pronajmout slaměný slunečník + 2 lehátka 

za 9,00 €, slunečník + lehátko 5,00 € na den nebo 1 lehátko za 4,00 €,  vodní šlapadla za 12,00 € či šlapadlo se 

skluzavkou 14,00 €/hod. Od 1.června do 30.září je na plážích přítomen Červený kříž. Pláže jsou vybaveny 

sprchami i toaletami.  

      V případě špatného počasí dávejte velký pozor na rozbouřené moře. Sledujte vyvěšení barevných 

vlajek na plážích – zelená (normální stav), žlutá (zvýšená ostražitost), červená (zákaz koupání). Na 

skaliska a útesy, kde hrozí nebezpečí šlápnutí na ježovky, vstupujte jen v koupací obuvi.  

      Pronájem slunečníků v hotelu 4,- €/týden, volejbalový a fotbalový míč 1,-€/den 

 

Poštovní služby, telefon, internet 

 
Známka do České republiky je pro letošní rok 0,75 € na běžnou normalizovanou pohlednici 14x9 cm či lehký 

dopis do 20 gr. Prodej známek je pouze na Poště Correos (ve starém městě na ulici Avenida de la Plana 

přibližně 100 m od supermarketu Consum, otevřeno PO-SO 9.30-14.30) nebo v obchodech Tabacos (v ulici 

Teruel 10.00-13.30 a 15.30-22.00). Cena pohlednic se pohybuje od 0,25 do 0,50 €. Schránky na dopisy jsem ve 

tvaru žlutých sloupků, které se nachází kolem pláží. Volání do ČR: 00 420  +  devítimístné volací číslo 

účastníka. 



 

Ve vestibulu hotelu Ancla je možné se připojit k volné síti Hotel-Ancla – přístupové heslo 

hotelancla2511. 
      Placené připojení poskytuje také Turistická informační kancelář Tourist Info na pláži La Concha. Poplatek 

je 1,-€/den, dosah 100 m od Infocentra.   

        

Historické památky, muzea, kostely 

 
Vstupy do muzeí a historických objektů se během sezony velmi rychle mění. Aktuální informaci si můžete 

vyžádat v Tourist Info.  

Oropeský hrad (Castillo) - otevřen denně 9.00-20.00 

Královská věž (Torre del Rey) - otevřena v pátek 17.30 na vyžádání 

Strážní věž Torre de la Corda -  otevřeno v pátek 11.00 na vyžádání 

Kostel Panny Marie Trpělivé (Iglesia de la Virgen de la Paciencia) - náměstí Plaza de la Iglesia ve 

starém městě 

                 mše - první SO v měsíci - 11.00 

       kostel otevřen PO-SO 10.00-14.00, 16.00-19.00 

Kostel sv. Jakuba (Iglesia de San Jaime) - ulice Pizarro ve starém městě 

       mše -  PO-PÁ – 20.00, SO 20.00 NE 9.00, 11.30, 20.00 

Kaple sv. Josefa (Capilla de San José) - zavřena 

Býčí aréna (Plaza de Toros) -  zavřena, je možné domluvit vstup 

Muzeum karet (Museo del Naipe)  - otevřeno PO-SO 10.30-13.30, 17.00-20.00, vstupné 2,50 € 

Muzeum železa (Museo del Hierro) - zavřeno 

Interpretační centrum Naturhiscope - otevřeno PO-PÁ 10.00-14:00, vstupné 1,50 €               

 

Museo de Escultura al Aire Libre – Muzeum skulptur a plastik pod širým nebem 
      Milovníci umění mají jedinečnou možnost navštívit v Oropese del Mar Muzeum skulptur a plastik pod 

širým nebem. Na několika místech v Oropese del Mar byly v minulosti umístěny rozličné skulptury či plastiky 

(náměstí, kruhové objezdy, apod.) Za tímto účelem turistická kancelář Tourist Info vydalo prospekt s 

vyobrazením všech skulptur včetně jejich umístění v Oropese del Mar a informace o sochaři a uměleckém díle. 

K dostání v Tourist Info. 

 

Půjčovna kol 

 
             V budově Paradis u parkoviště u Tourist Info se nachází půjčovna kol. Cena pronájmu přibližně: 1h: 4,-€, 

celý den: 20,-€, tandem 1h: 8,-€, celý den: 25,-€, čtyřkolka malá 1h: 15,-€, čtyřkolka velká 1h: 20,-€.  

      Na náměstí Plaza Mallorca se nachází půjčovna kol Hardacho  - ½ dne = 4h  – 5,-€. Na vyžádání tel. 00 

34 629 274 596.  

 

Lékařské ošetření 
 

      Praktický lékař ordinuje po celý den 24 hodin ve starém městě na ulici Torreblanca ve zdravotnickém 

středisku Centro de salud. Při návštěvě si nezapomeňte svůj cestovní pas nebo občanský průkaz a kartu 

pojištěnce, případně další komerční připojištění. Po příchodu k lékaři a vyplnění formuláře je většinou 

zapotřebí vzít si číslo a vyčkat, až přijdete na řadu. Ošetření je zdarma. V lékárně je ovšem zapotřebí uhradit 

doplatek za předepsané léky. Nezapomeňte si ovšem v případě jakékoliv platby pokladní doklad.  

      V případě složitějšího ošetření (rentgen, apod.) je nutné se přepravit, nejlépe prostřednictvím taxi, do 

Ústřední nemocnice ve městě Castellón Hospital General. Taxi stojí jednosměrně přibližně 30,00 €. Taxi je 

možné objednat na :  00-34-964 310 616 nebo 00-34-964 310 324.   



 
 

NÁŠ TIP: Kavárna a cukrárna Rey´s  

 
Ve starém městě v ulici Ronda del Mar se nachází velmi příjemná cukrárna a kavárna Rey´s. Můžete si zde 

zakoupit typické speciality místní oblasti, muškátová vína, olivové oleje, medy či marmelády. Také můžete 

ochutnat typickou místní sladkost “oropesina” zhotovenou na bázi mandlové drtě.  

 

 

Typy na pěší výlety: 
 

1/ Bílofialová stezka okolo přístavu – Návštěva přístavu a panoramatická vyhlídka z kopce Bovalar.  
Oropeský sportovní přístav je volně přístupný a doporučejeme jeho návštěvu. Pěší procházka do přístavu od 

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 pokračujete 

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, kde se 

můžete 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. 

 

2/ Naučná stezka (Vía Verde) - „BENICÀSSIM – OROPESA“ 
       Naučná ekostezka „Benicàssim – Oropesa“ 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 

strážní  věže La Corda a La Colomera.  

       Naučná ekostezka 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 

ekostezky. Asi po 1 km se prochází 800 m dlouhým osvětleným tunelem.  

       Každý pátek ve 11.00 je na stezce zpřístupněna jedna z oropeských strážních věží TORRE DE LA 

CORDA. 

 

3/ Historické centrum Oropesy del Mar – návštěva Oropeského hradu + ostatních historických 

objektů, spojenou s návštěvou Muzea karet, Muzea železa či Interpretačního centra Naturhiscope.  

 



 
 

TURISTICKÝ RESORT MARINA D´OR 
 

Sportovní zařízení v turistickém resortu Marina d´Or 

 
     Většina veřejných sportovních zařízení a hřišť se nachází ve středisku Marina D´Or - Zona deportiva na ulici 

L´Antina. Otevírací doba je 10.00-14.00 a 16.00-21.00. Rakety je si možné za poplatek zapůjčit. Sportoviště se 

platí v baru u vstupu.  

 

Hřiště - 1 hodina ……..  12,00 € 

Tenis - 1 hodina .............. 6,00 € 

Squash -  ½ hodiny ......... 5,00 € 

     Stolní tenis - 1 hodina ...  5,00 € 

     Minigolf ......................... 3,00 €/osoba 

     Petanque - 1 hodina ....... 5,00 € 

 

          Balneario Marina d´Or 

 
   Ve středisku Marina d´Or se nachází jedinečný lázeňský komplex s mořskou vodou, který je možné 

využít. Otevřeno je 10.00-14.00 a 16.00-20.00. U pokladen obdržíte po zaplacení kartu, kterou se identifikujete 

u turniketů. Šatny na převlečení jsou za vstupními turnikety. K bazénům je zakázáno vstupovat v oblečení a 

obuvi. Pozor! - čas pobytu u bazénů zahrnuje i pobyt v prostorách šaten. 

 

Ceny vstupného: 

- 34,- € (děti 27,-€) - 3 hodiny  přístup pouze do “Zona Lúdica” + “Zona Exterior” - bazény s 

mořskou vodou, s vysokou slaností vody, jakuzzi, římské lázně, terapeutická zóna, sauna, skotské 

sprchy, turecké lázně 

- 22,-€ - 2 hodiny, ale pouze 19.30-21.30  

- 55,-€ - 5 hodin - obsahuje navíc vstupné do “Zona V.I.P.” (koupel v mléce, bahno, sauny) 

           

Noční průvod v Marina d´Or 

 
   Ve ČT a NE ve 21:45 v turistickém resortu Marina d´Or projíždí ulicí L´Antina sedm nádherných 

osvětlených alegorických vozů.   

 

 

Ve Sportovním přístavu je organizována okružní plavba na výletní lodi okolo 

oropeských pláží La Concha, Morro de Gos y Les Amplaries. Cena 7,-€. Den a hodinu 

je třeba domluvit vzhledem k začátku sezony.  

 

Podělte se o své zážitky a fotografie na: 
                 www.facebook.com/oropesadelmar.cz 

http://www.facebook.com/oropesadelmar.cz

