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Brisas de Valencia [1]
Amb base en les instal·lacions del Port Esportiu Pobla Marina, la seua activitat
principal se centra en la prestació de servicis xàrter entorn de l'America´s Cup i els
esdeveniment...
Municipio:
Burjassot [2]

Club Cullera Garbí [3]
L'escola té més d'una dècada de vida i, durant este temps ha oferit, i ho seguix fent,
cursos de planxa de vela i catamarà. A vegades també oferta moton.....
Municipio:
Cullera [4]

Club Náutico Canet d´En Berenguer [5]
Port de titularitat pública i gestionat per la Generalitat Valenciana que té tots els
amarradors tarifats com d?ús públic; per això fins i tot en plena temporada......
Municipio:
Canet d'En Berenguer [6]

Club Náutico de Cullera [7]
La desembocadura del riu Xúquer, ja en la seua confluència amb el mar, permet
l'alineació de les embarcacions que arriben a este port, l'únic fluvial de tota la...
Municipio:
Cullera [4]

Club Náutico de Oliva [8]
El club nàutic constituïx un dels principals punts d'atracció d'un municipi que marca el
límit entre València i Alacant. En la dàrsena de La Goleta, dos g...
Municipio:
Oliva [9]

Club Náutico del Perelló [10]
El barri marítim de Sueca alberga este coqueto port que té fixats els seus pantalans
en el marge dret del canal que unix el mar amb l'Albufera. Al voltant de mig centenar

de punts...
Municipio:
Sueca [11]

Club Náutico Port Saplaya [12]
La urbanització que dóna nom al port abriga les seues instal·lacions fins al punt que
els llocs d'amarraments se situen pràcticament en la porta de les vivendes, la qual
cos...
Municipio:
Alboraya [13]

Club Piragüismo Cullera [14]
A la vora sud del riu Xúquer aquest club és un referent de la ciutat i d?ací han eixit
alguns dels millors piragüistes del país. Veure com s?entrenen és tot un espe...
Municipio:
Cullera [4]

Costa Palancia [15]
Municipio:
Canet d'En Berenguer [6]

Delfín Cullera (Fedas) [16]
Durant tot l'any, este centre impartix cursos de formació FEDAS i PADI de tots els
nivells amb la possibilitat de seguir-los on line, accedint als tests de repàs i compta
amb un tu...
Municipio:
Cullera [4]

Escuela de Vela Alboraya [17]
Situada a l?interior de la dàrsena Port Saplaya, és una escola de vela de propietat
municipal que està gestionada per la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana.
Dedi...
Municipio:
Alboraya [13]

Escuela de Vela Mediterránea [18]
Instal·lació temporal de platja situada al nord del club nàutic, a la platja de Gandia.
Ofereix els serveis d?escola i lloguer de embarcacions de surf de vela i vela lleugera i
tamb......
Municipio:
Gandia [19]

Escuela de Vela Tiempo Libre Antares [20]
L'organització de xàrter nàutic i els servicis de venda i lloguer d'embarcacions són
algunes de les activitats d'esta escola de vela especialitzada tant en...
Municipio:
Pobla de Farnals [21]

Gandia Surf [22]
Situat a la platja nord de Gandia, aprofita les condicions de la seua ubicació per a
impartir cursos des del grau d'iniciació fins al perfeccionament, d'acord amb els
diferent...
Municipio:
Gandia [19]

Kite Surf Oliva [23]
Ubicat al costat d'Oliva Nova Golf, la tranquil·litat de la zona i els vents constants de
Garbí i Lleveig que en les vesprades d'estiu oscil·len entre els 12 i 30 nucs fan d'est...
Municipio:
Oliva [9]

Kitepower & F-One ProShopCenter Valencia [24]
Kitepower & F-One ProShopCenter Valencia és una de les escoles de kitesurf
homologades per la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana. És una empresa
jove que va començar com a escola de kit...
Municipio:
Sueca [11]
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