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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 Náutico de Moraira [2]

Compta amb els servicis propis d'un gran port esportiu i estos, units a la seua àmplia
oferta d'oci i restauració, l'han convertit en un dels principals focus de l'a...
Municipio:

Teulada - Moraira

Club Náutico de Oliva [3]

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

Club Náutico de Santa Pola [4]

Les instal?lacions del Club Nàutic de Santa Pola tenen capacitat per a 520
embarcacions de fins a 15 metres d'eslora. Tots aquests amarradors tenen presa
d'aigua, elec...
Municipio:
Santa Pola

Club Náutico de Vinaròs [5]

Els amarraments del nàutic, ubicat en l'interior del port pesquer, estan disposats en
quatre pantalans que admeten embarcacions de fins a quinze metres d'eslora. La seua
seu social o...
Municipio:
Vinaròs

Club Náutico de Xábia [6]

En un privilegiat enclavament de la Costa Blanca, davall la cara sud del cap Sant
Antoni i al costat d'una reserva marina de gran valor, s'ubica este nàutic disposat en
quatre panta...
Municipio:
Xábia/Jávea

Club Náutico Dehesa de Campoamor [7]

L'original disposició dels pantalans, en forma de semicercle, possibilita la total
integració de les instal·lacions amb l'entorn. El port està ubicat en una xicoteta ca...
Municipio:
Orihuela

Club Náutico del Perelló [8]

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

Club Náutico Les Bassetes [9]

En una xicoteta dàrsena, entre la Punta de Moraira i el penyal d'Ifach, a cavall entre
Benissa i Calp, Les Bassetes oferix tots els servicis propis d'un port i compta amb seu
social,...
Municipio:
Benissa

Club Náutico Port Saplaya [10]

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
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