
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OROPESE  
 

1/ návštěva historického centra Oropesy del Mar s prohlídkou Oropeského hradu 

        Během pěší procházky po historickém centru Oropesy del 

Mar se můžete blížeji seznámit s městem, 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 trhy,  večery poezie či aukce starožitností, a 

prohlédnout si hlavní historické objekty, které jsou kulturním 

dědictvím města – hradby, špitál, vězení, stará radnice, obecní 

studna, chlebná pec, panský dům, atd. Můžete navštívit 

oropeské Muzeum karet, kde uvidíte největší karty na světě 

zapsané do Guinnessovy knihy rekordů, Muzeum železa seznamující návštěvníky s historií španělského kovářství nebo 

kulturní centrum Naturhiscope, kde vám bude představena historie města Oropesy. Za návštěvu také stojí Kostel Panny 

Marie Trpělivé, patronky Oropesy. Samozřejmě nesmíte vynechat návštěvu ruin Oropeského hradu, odkud je překrásný 

rozhled po okolí. Na vyžádání je možná také návštěva místní Býčí arény zdarma. Vstupné do Muzea karet je 1,50 €, do 

kulturního centra Naturhiscope 1,50 €. Vycházka trvá asi 3 hodiny.  

 

 

 

      

           

2/ procházka po Naučné stezce Benicasim-Oropesa 

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

přímořská letoviska, Oropesu a Benicasim. Návštěvníci stezky, která je 

jedinou Naučnou stezkou ve Španělsku vedoucí okolo mořského pobřeží a 

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 Les Platgetes de Bellver či spatřit zblízka dvě 

historické strážní věže La Corda a La Colomera. Obzvláště oblast pláže La 

Renegà, která si zachovala svůj původní ráz, má velkou ekologickou 

hodnotu. Naučná stezka začíná u pláže La 

Concha, prochází okolo Sportovního přístavu, 

a dále 650 m dlouhým osvětleným tunelem 

procházejícím kopcem Bovalar. Díky 

informačním panelům podél cesty se můžete 

seznámit s hlavními zástupci místní flóry – 

borovice halepská, dub kermesový, rohovník, 

olivovník, žumara, rozmarýna, cist, hlodáš, lentišek, a další. Pro procházku po 

Naučné stezce doporučujeme sportovní obutí, dostatek pitné vody a fotoaparát.  

 

 

 



 

3/ pěší výstup na vyhlídku Bovalar nad sportovním přístavem 

         Jednou z volnočasových aktivit je návštěva přístavu a pěší 

vycházka na kopce Bovalar, ze kterého je nádherná panoramatická 

vyhlídka po okolí.  Oropeský sportovní přístav, který je od turistické 

kanceláře Tourist Info vzdálený pěšky asi 15 minut, je volně přístupný 

a doporučujeme jeho návštěvu. 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 vrchol kopce 

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. Zpět k přístavu můžete sejít buď po stejné turistické cestě, po 

silnici nebo můžete pokračovat ještě dále po značené turistické trase až k 

jižní straně tunelu a zpět do Oropesy se vrátit buď tunelem nebo okolo 

pobřeží až k severní straně tunelu a k přístavu. Pokud půjdete večer, 

můžete cestou pozorovat kolonii kormoránů chocholatých. Pro procházku 

doporučujeme sportovní obutí, dostatek pitné vody a fotoaparát. 

 

 

4/ návštěva turistického resortu 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. Do resortu je 

možné dojít buď pěšky (50 min) nebo využít turistický vláček za 

2,50 €, který vás doveze tam i zpět od pláže La Concha. Součástí 

resortu je několik luxusních hotelu 3*, 4* a 5*, přičemž v hotelu 5* 

se nachází největší wellness s mořskou vodou v Evropě, kde si můžete vyzkoušet některou ze 40 nabízených procedur a 

které je taktéž možné fakultativně navštívit. Je možné si prohlédnout a zrelaxovat v  krásném parku Jardines Marina 

d´Or, který je současně malou botanickou zahradou. Pokud budete v Marina d´Or večer, můžete se pokochat průvodem 

velkolepých alegorických vozů zaměřených na pohádkový a mytologický svět.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5/ 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. Vstup je zdarma, je 

ovšem nutné ohlášení v místní turistické kanceláři Tourist Info. Návštěvu je 

možné spojit s procházkou okolo Oropeského mysu ležícího mezi plážemi 

La Concha a Morro de 

Gos.  

 

 

 

 

 

 

6/ sportovní aktivity 

        V případě zájmu o některou ze sportovních aktivit, Oropesa nabízí 

nespočet využití. Je možný pronájem městského fotbalového stadiónu 

s umělým trávníkem zdarma /během září se pokládá nový trávník/ a 

taktéž zdarma je využití pískového fotbalového hřiště. Pronájem městské 

tělocvičny se pohybuje okolo 25,-€/hod s možností házené či sálové 

kopané. Pronájem tenisového kurtu, basketbalového hřiště a hřiště na 

malou kopanou stojí 5,-€/hod. Na plážích je možné hrát plážový volejbal 

nebo malou kopanou. Další placená sportoviště jsou například 

v turistickém resortu Marina d´Or – padel tenis, tenis, stolní tenis, minigolf, squash. Taktéž v Oropese fungují půjčovny 

kol schopné uspokojit i větší počet zájemců.  


