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Els fons marins de la costa mediterrània atresoren una gran ri-
quesa per la seua biodiversitat. Per tal conéixer-los, esta ruta de 
temàtica submarina proposa al visitant un recorregut que va des 
del primer submarí adaptat del món, el S-61 Dofí de Torrevieja, 
a l’Aquari de Santa Pola, on es podrà conéixer les espècies autòc-
tones i la seua tasca a favor de la conservació del medi marí, tot 
passant per una activitat de busseig adaptat i pels punts de platja 
accessible de les dos localitats.

• Durada de la ruta: 8 hores aproximadament.
• Visita autoguiada en el submarí adaptat i l’Aquari. 
Activitat amb monitors en el busseig. 
• Consulta prèviament els horaris dels recintes i les activitats. 
• Protegix-te del sol i de les inclemències de l’oratge.
• Utilitza transport privat entre les parades (34 km). 
• Cost: tarifes per al submarí, l’aquari i el busseig adaptat.

Fons de la
Mediterrània

torrevieja i santa pola

TIN EN COMPTE



El Submarí S-61 Dofí model Daphne, botat el 1972 i cedit per 
l’Armada Espanyola a l’Ajuntament de Torrevieja, és el primer 
museu flotant d’Espanya, adscrit al Museu de la Mar i de la Sal, 
i el primer submarí adaptat a persones amb la mobilitat reduïda. 
Esta visita ofereix al visitant la possibilitat de conèixer la seua tra-
jectòria de 30 anys com a buc de l’Armada i imaginar com eren 
les condicions de vida de la tripulació a l’interior d’un submarí.

Consulteu els horaris a www.turismodetorrevieja.com

1

Museu Flotant Submarí S-61 Dofí

Elevador     Passarel·la adaptada             Aparcament (places reservades)
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Des de València o Alacant:
AP-7  Eixida 528, 
direcció Torrevieja/Cartagena

També des d’Alacant:
direcció sud per la  N-332

CONTACTE

ACCÉS TAriFA

Entrada general: 2€ (amb reserva prèvia)

Avinguda del Port
03181  Torrevieja
661 374 257
www.turismodetorrevieja.com
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Inaugurat en 1983, és l’aquari més antic de la Comunitat 
Valenciana. Les instal·lacions estan dedicades a mostrar de 
forma didàctica la fauna i flora d’esta part del mar Mediterrani, 
és a dir, la badia de Santa Pola i l’illa de Tabarca. A més de la 
funció didàctica i d’oci, l’aquari recupera espècies protegides que 
apareixen varades o capturades pels pescadors, com és el cas de 
la tortuga babaua. La visita comença amb un audiovisual (subti-
tulat) i a continuació s’accedix a la sala dels 9 aquaris disposats 
per a donar la sensació al visitant d’estar submergit.

Consulteu els horaris a www.turismosantapola.es

2

Aquari de Santa Pola

Rampa d’entrada           Banys accessibles        Aparcament públic amb places reservades

Platja accessible           Aparcament reservat
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Plaça Fernández Ordóñez, s/n
03130  Santa Pola
+34 965 416 916
www.turismosantapola.es

Individual: 3 €
Xiquets (fins a 3 anys): gratuït
Xiquets (de 4 a 16 anys), estudiants, carnet 
jove i pensionistes: 1,50€
Grups (a partir de 15): 1,50€/persona

TAriFA CONTACTE
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 tOrrevieja

Bany adaptat
Torrevieja té tres platges accessibles: Juan 
Aparicio, Nàufrags i Els Bojos (esta última 
amb dutxa accessible). Cada punt disposa 
d’ajudes tècniques i personal de suport per al 
bany adaptat. imprescindible reserva.
Tourist Info Torrevieja
Av. Dels Mariners, 1
+34 966 702 284

Busseig adaptat
BubblesDive Torrevieja i Odisea Diving re-
alitzen activitats de busseig adaptat. Per a 
preus, horaris i condicions cal consultar amb 
l’empresa. 
BubblesDive Torrevieja
Av. Desiderio Rodríguez, 136
+34 965 704 309
torrevieja@bubblesdive.com
www.bubblesdive.com
Odisea Diving
C/ Huerto, 6
+34 966 704 901
info@odiseadiving.com
www.odiseadiving.com

 santa POla

Bany adaptat
Santa Pola té dos platges accessibles: Platja 
Gran i Platja de Llevant, que disposen d’aju-
des tècniques i personal de suport per al bany 
adaptat. imprescindible reserva.
Tourist Info Santa Pola
Plaça de la Constitució, s/n
+34 966 696 052
santapola@touristinfo.net

Viu l’entorn

¿Sabies que...?

...Torrevieja i Santa Pola 
han estat vinculades histò-
ricament a la defensa de la 
costa dels atacs dels corsaris i 
pirates per mitjà de les seues 
torres de guaita?
...l’illa de Tabarca va ser 
repoblada en el s. xviii amb 
genovesos rescatats de mans 
dels corsaris?
...la majoria de les espècies 
que arreplega l’aquari de 
Santa Pola han sigut dona-
des pels mariners del poble?
...Torrevieja explota les ai-
gües marines per a extraure’n 
la sal que exporta a tot el 
món?
...el S-61 és el primer subma-
rí del món que es convertix en 
museu flotant adaptat? 
...podia submergir-se 300 
metres i portava 12 torpedes?
...el temps màxim d’immersió 
era de 206 hores per oxigen? 
...podia portar queviures fins 
per a 30 dies?


