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Club Windsurfing Santa Pola [1]

Al sud del port de Santa Pola, en la popular Gran Platja, es troben les instal·lacions
temporals d'este club que oferix els servicis de lloguer de taules durant els mesos
d'estiu, de juliol...
Municipio:
Santa Pola

Escola de la Mar Benicàssim [2]

Ubicada en la platja els Terrers, les instal·lacions compten amb la infraestructura
necessària per al desenvolupament de les activitats de vela lleugera, planxa de vela i
piragüisme. El centr...
Municipio:
Benicàssim

Escola de Vela Club Náutico Oropesa del Mar [3]

Activitats nàutiques el cap de setmana organitzades durant tot l'any. Es tracta d'un
conjunt d?accions per a iniciar els alumnes en els esports nàutics, alternant classes
teòriques i pràctiques super...
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

Escuela de Vela Paraíso [5]

Aquesta escola de vela, situada a la platja de l?Olla d?Altea, ofereix cursos de
catamarà i de windsurf i organitza, també, belles excursions en caiac.
Municipio:
Altea

Kite Surf Oliva [6]

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

Náutic Sport. Escola de Vela [7]

L?empresa gestiona l'escola del club nàutic i la seua activitat principal és l'ensenyança
de vela lleugera en barcos col·lectius i taula de planxa de vela. El seu enclavament...
Municipio:
Orpesa/Oropesa del Mar

Ocean Republik [8]

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

Valencia

Oliva Surf [9]

Planxa de vela, catamarà, vela lleugera, vela de creuer i kitesurf són les modalitats que
componen l'oferta d'esta escola que disposa, a més, d'una oferta d'a...
Municipio:
Oliva

Parrés Center [10]

Ubicat en la platja Tamarit, el centre roman obert des de Setmana Santa fins al mes de
setembre, inclusivament. Les bones condicions de vent de la zona convertixen esta
platja en un lloc ideal per a...
Municipio:
Santa Pola
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