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Alicante Jetdream Adventure [1]

Excursió de moto d'aigua a l'Illa de Tabarca de 2 hores, també fem eixides de mitja
hora i una hora.
Lloguer de moto d'aigua sense carnet amb monitor.
Adrenalina en estat pur. ...
Municipio:
Alacant/Alicante

Diver Sport [2]
En una badia com la de Peñíscola, la seua visió des del mar resulta pràcticament
imprescindible per a poder disfrutar de tota la bellesa d'este enclavament triat pel...
Municipio:
Peñíscola

Divernáutica [3]

Servici de lloguer i excursions en motos aquàtiques i esquí aquàtic. Lloguer de motos
d'aigua sense titulació, equipades amb càmeres GoPro. L?esquí aquàtic és una
modalitat que empra una taula amb su...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar

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

Fun & Quads Adventure [5]

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 [6]
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

Ismajet [7]
Les tranquil·les aigües de la badia de Peñíscola oferixen l'espai perfecte per a conéixer
les sensacions que reporta un passeig amb moto nàutica. L'empresa, ubic...
Municipio:
Peñíscola

Jetski Costablanca [8]
La diversitat d'escenaris de mar que oferix la Costa Blanca, convertixen a la comarca
de la Marina Baixa en el destí ideal per als amants de les motos aquàtiques. Podràs
divertir-te en les travess...
Municipio:
Calp

Maremoto Jets [9]

Encara que està especialitzada en la motonàutica, l'empresa també oferix lloguer
d'embarcacions a motor especialment indicades per a la pràctica d'altres es...
Municipio:
Dénia

Oroventur [10]

Els servicis que oferix estan disponibles de juliol a setembre i se centren en el lloguer
de motos aquàtiques amb les quals fer una passejada per la llarga platja, en la qual hi
ha situada l?empre...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar

1 of 2 ?? [11]

Valora i compartix
mitjana:
No votes yet

R
Others
Close
Top
Back
Política de cookies
Avis legal
Contacte
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2019. Todos los derechos reservados.

