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Albir Marina [1]

Una bona flota d'embarcacions distingix a este centre que té la seua seu enfront del
club nàutic. La seua oferta va des del xàrter nàutic a les illes o qualsevol dest...
Municipio:
Altea

ALC Sailing [2]

Alc Sailing ofereix una gamma diferent de productes relacionats amb el mar, dirigits a
grups que vulguen organitzar les seues activitats d'una forma original, eficaç i segura.
Som especialistes en es...
Municipio:
Alacant/Alicante

Altea Charter [3]

Especialitzada en lloguer de barcos a vela i motor, amb o sense tripulació, l'empresa
disposa d'una flota pròpia en la Marina Greenwinch, a Altea. Velers clàssics o mod...
Municipio:
Altea

Altea Vela [4]

Per a iniciar-se en la navegació de creuer, per als que ja coneixen els secrets d'este
plaer o per a aquells que únicament desitgen disfrutar d'una excursió nàut...
Municipio:
Altea

Brisas de Valencia [5]

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

Buena Ventura del Mar [6]

L'empresa oferix la possibilitat de conéixer un dels enclavaments més atractius dels

fons marins castellonencs com és el Parc Natural de les Illes Columbrets. Per a aix...
Municipio:
Vinaròs

Catamarán Charters S.L [7]

Una excel·lent flota de catamarans, a vela i motor, de 12 a 20 metres d'eslora i amb
capacitat d'entre 8 i 12 persones que s'amplia fins a 20 si l'activitat es realitza en un
dia, és la targeta de...
Municipio:
Valencia

Cenáutica [8]

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 [9]
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

Charter Nautica, S.L. [10]

Chárter Náutica SL és una empresa valenciana especialitzada en lloguer, venda i
gestió de catamarans i iots, i en incentius empresarials. Té cinquanta embarcacions a
Espanya amb capacitat des de h...
Municipio:
Valencia
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