
Vitorlástúrák szervezése és vezetése 

1. Egyedül jönnél vagy barátaiddal 

2. Családok több gyerekkel 

3. Céges csapatépítés 

4. Ha esetleg vettél egy hajót és el kéne hozni messziről (hajószállítás) 

Vitorlástúrák szervezése és vezetése több helyszínen is 

A vitorlázás szerintem... 

...nemcsak egy sport, aktív kikapcsolódás, nyaralás, hanem olyan élmény, tapasztalat, amire a mai 
embernek nagyon nagy szüksége van. Egy egyhetes vitorlásnyaralás után már teljesen másképp 
látjuk a világot, átalakul az értékítéletünk. Új lendülettel állunk neki az otthoni rutinhoz, sokszor 
átértékelik eddigi életüket is. 

Óceán - Szabadság - Szél: az óceán és a szél a vitorlázás közege, s vitorlázás maga a szabadság. 
Ez nem csak testi, hanem lelki és szellemi kaland is... 

Négy szintet különbözetek meg a vitorlástúrák alkalmával: 

1. Az első szint a nem-vitorlázók szintje. Ők még (szinte) soha sem vitorláztak. Napi pár óra 
kényelmes vitorlázással szeretnének eljutni olyan szigetekre, ahova csak kishajóval lehet, egy-egy 
csendes öbölben horgonyozva csodálni tájat és a naplementét. Szeretik magát az utazást, az új 
élményeket és a kis szigetek világát, az érdekes helyi ételeket, dzsungeltúrákat vagy akár a 
búvárkodást is. 

2. A második szint a kezdő vitorlázók, akik szeretnének vitorlázást is tanulni nyaralásuk során. 
Ezen a szinten már többet vitorlázunk, akár éjszaka is. Ez nem tanfolyam: a gyakorlat és az 
elmélet együtt van, hisz az így életszerű. Éveken át oktattam vitorlázást a Balatonon, mindig is 
szerettem magyarázni, előadni és tanítani.  

3. A harmadik szint a vitorlázók szintje, akiknek már van néhány hetes tengeri és Balatoni vitorlás 
tapasztalatuk. Ezeken a túrákon előfordul több napos kikötés nélküli vitorlázás, akár viharban is. 
E a túrák nagyon jók tapasztalatszerzésre, önmagunk megismerésére, kipróbálására, és 
mérföldgyűjtésre is. 

4. A negyedik szint a tapasztalt vitorlázók szintje. Ez már lehet kicsit extrémebb is... Például 
2012-13-ban az óceáni versenyvitorlásomra (Mini 650-es) lehet jönni túrázni, tréningre vagy akár 
több napos non-stop versenyre is az Atlanti-óceánon (Vizcaya-öböl, Angol-csatorna és Ír-tenger 
körzete). A mérföldgyűjtés, tapasztalatszerzés nyílt tengeri vagy óceáni vitorlázásban, 
csillagászati navigációs gyakorlatok mellett, ki lehet próbálni velem, hogy milyen is az óceáni 
versenyvitorlázás (Pl. 14 csomós sebességgel vitorlázni a viharos tengereken.) 

Ajánlott vitorlástúra helyszínek: Atlanti-óceán, Adria, Égei-tenger, Földközi-tenger, Korzika, 
Szardínia, Szicília, Málta, Kanári-szigetek, Zöldfoki-szigetek, Karib tenger, Francia Polinézia, 
Csendes-óceán szigetvilága, Indonézia, Tájföld, Seychelles-szigetek stb. és természetesen a 
Balaton is. :-)  

Lehetőség van továbbá az Adrián regattákon és versenyeken indulni, ha ez érdekel igazából, 
további információt e-mailen. 

Ajánlott időtartam: 2-3 naptól 1-2-3 hétig az év bármely szakában: tavasz, nyár, ősz, tél... 

Segítek a helyi charter cégeknél a legmegfelelőbb vitorláshajó kiválasztásában, igény szerint 
egytestű vagy katamarán. (Több országban is vannak jó kapcsolataim charter cégekkel, tőlük 
kedvezményesen bérelhetek.) 

http://meder.hu/hun/CsapatEpites.pdf


Pontos és részletes útvonalterv indulás előtt több opcióval. A világ minden részén van már 
helyismeretem és tapasztalatom. 

Igény szerint segítek a kiutazás, biztosítás stb. megszervezésében is. 

További információt és árajánlatot a mederaron@gmail.com e-mail címen lehet kérni. 

Ha szeretnél Hírlevelet kapni, küldj egy e-mailt. 

Békét és Szelet! 
Méder Áron 

www.meder .hu  
aron@meder.hu 
+36-20-273 8423 
Skype: mederaron 

~~~~_/) ~~~~~ Peace and Wind! ~~~~~_/) ~~~~ 
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