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Motonàutica Manel és l’empresa de
referència que ofereix el servei nàutic integral

A

l bell mig del centre de
Cadaqués hi ha Motonàutica Manel, la botiga
de l’empresa nàutica de
referència de la costa empordanesa. Motonàutica Manel ofereix
el servei de botiga i el taller, ja que
estan especialitzats en els serveis
nàutics integrals. Des de 1972 treballen oferint les marques més reconegudes del mercat i l’experiència de més de 40 anys en el sector
nàutic. Durant aquestes quatre dècades Motonàutica Manel ha evolucionat per adaptar-se al mercat i
a les necessitats dels seus clients.
Actualment són líders en venda i
manteniment d’embarcacions de
la zona.
SERVEI NÀUTIC INTEGRAL. Això
és el que diferencia l’empresa de la
resta. Al taller de Motonàutica Manel s’hi poden trobar els productes i recanvis originals per a la reparació i manteniment de qualsevol embarcació i motor. L’empresa
ofereix el servei oficial de marques
de qualitat com ara:Mercury, Evinrude, Volvo-Penta, Solé Diesel i
Honda Marine.
També fan servei de pintura, des-

salatges, neteges, tapisseria nàutica, reparacions de fibra, assessoria nàutica o treballs submarins. Pel que fa als hivernatges,
Motonàutica Manel fa el servei
complet de motor de les embarcacions. L’empresa, dins del seu
servei integral, també disposa de
diverses naus amb 5000 m2 per al
pupil·latge per a les embarcacions
del seus clients durant els mesos
que no les utilitzen. A més, també ofereixen el transport i la posada a punt de cara al bon temps, de

tal manera que el client no s’hagi
de preocupar de res, simplement
gaudir i navegar pel Mediterrani.
VENDA. L’empresa ofereix les millors ofertes en embarcacions noves i motors de les principals marques del sector. També ofereix el
servei de tramitació d’assegurances o assessoria nàutica. A Motonàutica Manel tenen vehicles nàutics de la marca Ranieri Internacional, Nuovajolly Marine, Positano,
Crownline, Zodiac, Walker Bay,

Honda Marine, Solé Diesel, Evinrude Mercury O Volvo Penta. També
té embarcacions d’ocasió i lloguer
d’embarcacions. L’empresa està
situada en un lloc privilegiat, Cadaqués, i ofereix passejades per l’entorn natural del Cap de Creus, la
Cova de l’Infern o la Casa Dalí, des
del mar, entre altres. A Motonàutica Manel es pot llogar diferents
tipus d’embarcacions de passeig
per al oci del client.
LES BOTIGUES. Les dues estan

a l’avinguda Caritat Serinyana 14,
en ple centre comercial. Una de les
botigues té més de 10.000 productes relacionats a les activitats
del mar com ara la pesca recreativa, el submarinisme, l’esquí aquàtic, roba o electrònica per a embarcacions, entre altres. L’altra és el
SHOW ROOM de totes les embarcacions disponibles. Un dels trets
identitaris és que treballen amb
les principals marques del mercat,
d’aquesta manera ofereixen productes d’alta qualitat.

