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Llançà ensenya a navegar amb vela lleugera

Tornar a l'Edició Actual

CERCADOR VIVENDA

El Club Nàutic i l'Ajuntament de la localitat costanera
han iniciat el curs gratuït d'aprenentatge amb totes
les places cobertes

Operació
comprar
alquilar
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Aquest cap de setmana ha començat el curs de
tardor de vela lleugera del Club Nàutic Llançà, amb
totes les places cobertes.
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viviendas
obra nueva
habitación
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locales o naves
garajes

Província
álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis
El portal immobiliari de

La trentena d'inscrits al curs van gaudir d'un matí de
dissabte amb una bona temperatura i amb el vent
just per a una pràctica ideal de la vela.
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Està ben considerada la feina dels arbitres esportius?
La primera sortida amb monitors CN LLANÇÀ

Aquest curs que compta amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Llançà, s'ofereix de forma gratuïta, i és una bona oportunitat per a conèixer el món de la
navegació a vela. Les classes es porten a terme els matins de dissabte i diumenge fins el 25 d'octubre.
Amb aquesta activitat, el Club Nàutic Llançà (www.cnllanca.cat) impulsa la divulgació de les activitats
esportives i de lleure en una de les zones més atractives per a la navegació de tota la Costa Brava.
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Què és això?

2 comentaris
2 - Comentari enviat el dia 06-10-2009 a les 16:49:16

ooooh! kina monitora mes wapa!!!
Autor: marina

1 - Comentari enviat el dia 06-10-2009 a les 14:42:30

Com ha de ser!! El cap de setmana que ve, més i millor!
Autor: Marc

Enviï'ns des d'aquí el seu comentari
Text:
GALERIA D'IMATGES

Nom:
Declaro que he llegit i accepto les condicions exposades a l'avís legal
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La Botiga
Cama-casita - Little Tikes. Lo
encontrarás todo para tu bebé.
399,00 €

Ofertas de vuelos con Spanair.
Aprovecha nuestras ofertas de vuelos
para escaparte donde quieras.
Consultar

Más productos

FIGUERES CCC09

Max Rubert i Charlie Planas són els autors de la imatge
gràfica que promociona Figueres com a Capital de la Cultura
Catalana 2009
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