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Campello Surf Club [1]

El primer club de surf i bodyboard de la Comunitat Valenciana. Cursos d'iniciació
impartits per monitors titulats per la Federació Espanyola de Surf. Lloguer i venda de
material. Obert de Juliol a...
Municipio:
El Campello

Club Cullera Garbí [2]

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

Escola de vela Las Antípodas [3]

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

Kite Surf Oliva [4]

Ubicat al costat d'Oliva Nova Golf, la tranquil·litat de la zona i els vents constants de
Garbí i Lleveig que en les vesprades d'estiu oscil·len entre els 12 i 30 nucs fan d'est...
Municipio:
Oliva

Ocean Republik [5]

L?escola i botiga Ocean Republic està situada a la Marina Reia...
Municipio:
Valencia

Parres WaterSports [6]

En Parres WaterSports es pot practicar kitesurf, SUP, windsurf, surf, vela, catamarà,
caiac, etcètera. El club té tres centres nàutics al llarg del litoral i en cadascun es poden
fer cursos, llogar o...
Municipio:
Elx/Elche

Radical Surf School [7]
Esta escuela ofrece cursos de iniciación al windsurf para niños y adultos y de
perfeccionamiento. También ofrece cursos de iniciación a la vela, así como servicio d...
Municipio:
Cullera

Supskull [8]

D?iniciació o de perfeccionament, adults o xiquets, individual o col·lectiu, Supskull té
cursos de paddle surf adaptats a totes les necessitats. Supskull inicia en la pràctica del
paddle surf d?una m...
Municipio:
Valencia
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