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Club Náutico Cabo Roig [1]

Davall l'atenta mirada d'una torre sentinella, el club se situa en el cap del mateix nom i
oferix una cuidada imatge. La xicoteta dàrsena oferix tots els servicis bàsics.
Municipio:
Orihuela

Club Náutico Canet d´En Berenguer [2]

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

Club Náutico de Altea [3]

Ubicat als peus del municipi del mateix nom, el port es troba a l'abric de vents i mars
dominants. La mitat dels seus amarraments està reservat per a iots transeünts, per
això el club es convertix...
Municipio:
Altea

Club Náutico de Benidorm [4]

El club nàutic de Benidorm, un dels principals destins del Mediterrani, no podia sinó
respondre a una àmplia demanda d'activitats i servicis reunits en unes modernes
instal·...
Municipio:
Benidorm

Club Náutico de Burriana [5]

El club, que fa de nexe entre la població i el mar, separa el port, de marcat caràcter
pesquer i comercial, de la zona de les embarcacions de recreació. El seu dinamisme
queda re...
Municipio:
Burriana

Club Náutico de Calpe [6]

Amb l'impressionant penyal d'Ifach, símbol de la Costa Blanca, a les seues esquenes,
el port està distribuït en set pantalans, amb capacitat per a acollir a barcos amb
eslores...
Municipio:
Calp

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

Club Náutico de Dénia [8]

Estes cuidades instal·lacions disposen de seu social, restaurant i tots els servicis
propis d'un port dels quals, pel seu dinamisme i calendari d'activitats, contribuïx a
incrementar la pas...
Municipio:
Dénia

Club Náutico de El Campello [9]

Navegant de sud a nord i després de doblegar el cap d'Hortes, este és el primer abric
que s'oferix a les embarcacions. En travessia és fàcilment identificable pe...
Municipio:
El Campello

Club Náutico de Jávea [10]

El Club Nàutic de Xàbia té una gran tradició i història dins dels nàutics valencians. El
club organitza multitud d?activitats i competicions dins del món de la vela, la pesca i el
busseig i pretén se...
Municipio:
Xábia/Jávea
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