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Club Náutico de La Vila Joiosa [1]

Amb l'objectiu de mantindre la major funcionalitat sense deixar de costat la qualitat i la
comoditat, el club disposa de tots els servicis propis del port a més de seu social,
cafeteria i...
Municipio:
La Vila Joiosa

Club Piragüismo Cullera [2]

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

Escola de la Mar Benicàssim [3]

Ubicada en la platja els Terrers, les instal·lacions compten amb la infraestructura
necessària per al desenvolupament de les activitats de vela lleugera, planxa de vela i
piragüisme. El centr...
Municipio:
Benicàssim

Escola de vela Las Antípodas [4]

L'emoció del catamarà, l'aventura d'una travessia en caiac, la llibertat que proporciona
solcar el mar sobre una taula de planxa de vela o practicar wakeboard quan el...
Municipio:
Calp

Escola Nàutica Aloha Sport [5]

Gràcies al seu Club Nàutic, obert tot l'any, podràs disfrutar del mar fent el que més
t'agrada, sense parar... I és que la temperatura de les nostres aigües no és
excessivament baixa, la qual cosa po...
Municipio:
El Campello

Escuela de Vela Paraíso [6]

Aquesta escola de vela, situada a la platja de l?Olla d?Altea, ofereix cursos de
catamarà i de windsurf i organitza, també, belles excursions en caiac.
Municipio:
Altea

Fun & Quads Adventure [7]

Fundada l?any 2000 a Dénia, Fun & Quads Adventure és especialista a oferir esports
d?aventura i oci, com ara jet ski, quads, caiac, bicicletes i lloguer de pneumàtiques.
També es duen a terme inc...
Municipio:
Dénia

Isla Marina [8]
Xicotetes embarcacions, motos aquàtiques, esquí nàutic i caiacs conformen part de
l'oferta d'elements de lloguer del catàleg d'este centre que també...
Municipio:
Alacant/Alicante

Kayak Club Náutico Oropesa del Mar [9]
El Kayak Club oferix cursos de piragüisme, també realitza excursions al delta de l'Ebre
i recorreguts en què disfrutar des del mar del perfil d'esta part de Castelló. A l'estiu
realitzen cursos ta...
Municipio:

Orpesa/Oropesa del Mar

Kayaking Costa Blanca [10]

Tant per a iniciació com per a perfeccionament, l'empresa oferix cursos de caiac i
organitza excursions per este atractiu tram de la Costa Blanca. Les eixides i els destins
es realitzen...
Municipio:
Altea
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