
OFERTA dels darrers 60 amarradors 
(eslores de més 10 m.) des de 700 euros/m2

EL CLUB NÀUTIC D’ARENYS DE MAR 
RENOVA LA CONCESSIÓ 
L’OPORTUNITAT DE PARTICIPAR 
AL NOU CLUB NÀUTIC D’ARENYS

NOVES INSTAL·LACIONS, NOUS SERVEIS I EQUIPAMENTS



- Nous pantalans amb tots els serveis al mateix amarrador. 
- Edifici social amb restaurant i piscina.  
- Sales de reunions disponibles pels socis i salons privats per 

celebracions i convencions.  
- Escola de vela i equips de competició.  
- Programació periòdica de regates.  
- Oferta d’activitats esportives: i esports de platja, pich and put, padel...  
- Casals d’estiu i activitats extraescolars per infants.  
- Nou projecte de benzinera pròpia del club i nou gimnàs. 
- Accés preferent a la Base Nàutica 

LA NOVA CONCESSIÓ OFEREIX 
DRET D’AMARRADOR PER 25 ANYS 
i un complet projecte de renovació de totes les 
instal·lacions, amb més serveis operatius, des 
d’aquest mateix 2019.

“VIVIU EL MAR, GAUDIU EL CLUB”



EL PORT MÉS SEGUR A LA COSTA 
DE LLEVANT DE  BARCELONA

Des de 1952, el Club Nàutic d'Arenys de Mar promou els esports 
nàutics i la cultura marinera. El port d’Arenys de Mar és privilegiat per la 
seva ubicació, per la proximitat amb centres neuràlgics d'activitat nàutica 
com la Costa Brava (13 milles) i Barcelona (22 milles).  
Actualment, el CNAM també gestiona la Base Nàutica d’Arenys de Mar i 
promou tota mena esports aquàtics i de platja. La BNAM ofereix diversos 
nivells de formació bàsica i perfeccionament en caiac de mar, SUP, 
windsurf, catamarà, patí de vela, OpenBIC class i BIGSUP.



INVITACIÓ SALÓ NÀUTIC: Us convidem a 
conèixer tots els detalls del nou CNAM amb 
una estada nàutica gratuïta amb el vostre 
vaixell al Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

(Prèvia reserva abans del 25 d’octubre.  
Vàlida fins al 31 de desembre)

Tel. 93 792 16 00 • info@cnarenys.com 
www.cnarenys.com  

cnarenys 
41 34'45N - 002 39'29E  

PORT D'ARENYS • ARENYS DE MAR

CLUB NÀUTIC D’ARENYS DE MAR 
UN NOM AMB HISTÒRIA A LA VELA CATALANA

Arenys de Mar és un dels principals municipis de la comarca del Maresme, té una 
gran activitat social i els arenyencs se senten molt orgullosos de la seva vila. El 
port d'Arenys de Mar, un dels més importants de la costa catalana, està situat a 20 
milles nàutiques de Barcelona. El port pesquer complementa una oferta 
gastronòmica i de gran qualitat a la vila. El litoral arenyenc està vorejat per 
extenses platges que queden emmarcades pels turons que arriben fins arran de 
mar. L'interès i atractiu cultural d'Arenys de Mar s’acompanya d’una continuada 
programació musical, teatral i de festes de carrer i cultura popular.


