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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 esdev...
Municipio:
Burjassot

Cenáutica [2]

Té una divisió de xàrter per a organitzar des de llargues travessies i excursions de cap
de setmana o d'un dia. La formació i les pràctiques per a l'obten...
Municipio:
Alacant/Alicante

Centro de Vela Avante [3]
Este centre oferix la possibilitat de contractar, durant tot l'any, qualsevol modalitat
d'activitat o servici nàutic. El seu programa d'activitats comprén des de cursos d...
Municipio:
Altea

Club Cullera Garbí [4]

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

Club Náutico Alicante Costa Blanca [5]

El club nàutic està situat en una de les zones més tranquil·les de la badia d'Alacant,
entre la platja de Sant Joan i el centre urbà, en una xicoteta dàrsena que disposa de
els servicis principals...
Municipio:
Alacant/Alicante

Club Náutico Canet d´En Berenguer [6]

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 [7]

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 Calpe [8]

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 Dénia [9]

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 [10]

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
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