Csendes-óceán átvitorlázása 2011
1. szakasz 2011. április 17. – 2011. április 30. (2hét)
Indulási kikötő: Jamaica, Kingstone
Érkezési kikötő: Panama, Colon
Útvonalterv: 550 tmf non-stop vitorlázás a Karib-tengeren San Blasig és onnan Panama.
Leírás: Jamaica, Kingstone megtekintése, 5 nap Karib tengeri non-stop vitorlázás, majd San
Blas és Panama megtekintése.
Érdekesség: San Blas szigeteken elzártan egy kis Indián törzs él, egy kis külön világ a
világunkban…
www.visitjamaica.com és http://www.enjoypanama.com/san_blas.htm
Nehézségi fokozat: vitorlázóknak

2. szakasz 2011. máj. 1. – 2011. máj. 14. (2hét)
Indulási kikötő: Panama, Colon
Érkezési kikötő: Panama, Panamacity
Útvonalterv: 50 tmf lehajózása a Panama csatornában és még 100 tmf a környező szigeteken
Leírás: Panama csatorna átkelése, hajózás a Rio Chargesen, Portobelo, Panamacity
meglátogatása, opcionális program dzsungeltúra.
Érdekesség: Panama csatorna átkelése vitorláshajóval, Gatun tón (Nemzeti Park) töltünk egy
éjszakát bóján.
http://www.pancanal.com/eng/index.html
Nehézségi fokozat: nem vitorlázóknak
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3. szakasz 2011. máj. 16 – 2011. máj. 29.
Indulási kikötő: Panama, Panamacity
Érkezési kikötő: Equador, Guayaquil
Útvonalterv: 800 tmf vitorlázás dél-Amerika partja mellett.
Leírás: Las Perlas szigeteken egy megálló, majd Egyenlítő átvitorlázása! Később opcionálisan
a Guayas folyón felhajózunk és dzsungeltúra!
Érdekességek: az Egyenlítő átvitorlázása!
http://www.ecuador.com
Nehézségi fokozat: vitorlázóknak

4. szakasz 2011. jún. 1. – 2011. jún. 15. (2hét)
Indulási kikötő: Equador, Guayaquil
Érkezési kikötő: Galapagos, Santa Cruz,
Útvonalterv: nyílt óceánon 800 tmf levitorlázása az Egyenlítő környékén.
Leírás: Galapagos élővilágának és szigetvilágának megtekintése. Opcionálisan Galapagos-on
sznorkerezés, búvárkodás és nemzeti parkok meglátogatása.
Érdekesség: teknősök, iguánák, más különleges állatok megfigyelése és (nem aktív) vulkánok
megtekintése.
http://www.galapagosislands.com
Nehézségi fokozat: vitorlázóknak

5. szakasz 2011. jún.16. – 2011. júl.27. (6hét)
Indulási kikötő: Galapagos, Santa Cruz,
Érkezési kikötő: Marquises (Franica Plonézia), Nuku Hiva szigete
Útvonalterv: 3200 tmf non-stop vitorlázás (kb. 28nap) Marquises szigetcsoportra.
Leírás: Galapagos megtekintése után elindulunk Marquises szigetcsoport felé. Majd kb. 4 hét
vitorlázás után Marquises szigetek között vitorlázás.
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Érdekesség: búvárkodási lehetőség fókák, pingvinek között, teknősök, iguánák, más
különleges állatok megfigyelése Galapagoson és Marquises szigetek körbevitorlázása. Sok
ezer éves kultúra, képzőművészet megismerése.
http://www.marquises.pf/2index.htm
Nehézségi fokozat: tapasztalt vitorlázóknak

6. szakasz 2011. júl. 28. – 2011. aug. 10. (2hét)
Indulási kikötő: Marquises (Franica Plonézia), Nuku Hiva szigete
Érkezési kikötő: Francia Polinézia, Tahiti, Papete
Útvonalterv: 800 tmf levitorlázása közben megállunk Tuamotu atolloknál.
Leírás: …Kék lagúnák, fehérlő homokpartok, pálmafák és felhőtlen égbolt ilyen az élet a
Tuamotu atolloknál. Később a Tahiti sziget bejárása. Opcionálisan: vízesések, strandok és
búvárkodás.
Érdekesség: Betekintést nyerhetünk az atollok életébe, kis falvakban élnek kis közösségek
nagyon elzártan.
Nehézségi fokozat: vitorlázóknak

7. szakasz 2011. aug. 11. – 2011. aug. 31 (3hét) Vitorlázás Francia Polinéziában
Indulási kikötő: Francia Polinézia, Tahiti, Papete
Érkezési kikötő: Francia Polinézia, Tahiti, Papete
Útvonalterv: Tahitiból indulva a Társas szigetek körbe vitorlázása…(Moorea, Bora-Bora,
Huahine, Raiatea and Taha'a…)
Leírás: Francia Polinézia legszebb szigetei, homokos strandjai. Paradicsomi hangulat.
Búvárkodás és sznorkerezés cápákkal, rájákkal.
Érdekesség: a legszebb és legismertebb Francia Polinéz szigetek körbevitorlázása. Gyöngy
farmok meglátogatása és helyi különleges ételek és táncok kipróbálása opcionálisan.
http://www.tahiti-tourisme.com
Nehézségi fokozat: nem vitorlázóknak.
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8. szakasz 2011. szept. 1. – szept. 14. (2hét)
Indulási kikötő: Francia Polinézia, Tahiti, Papete
Érkezési kikötő: Cook szigetek, Suwarrow atoll
Útvonalterv: Tahitiből 830 tmf levitorlázása non-stop nyílt óceánon. Érkezés Cook szigeti
Suwarrow atollba.
Leírás: néhány nap ismerkedés Tahitivel és egy hét non-stop vitorlázás után, a Suwarrow atoll
bejárása, ami az egyik legkisebb atoll a Csendes-óceánon!
Érdekesség: Nagyon kevés turista jut el a Suwarrow atollba és ezért sikerült megőriznie az
eredeti, igazi hangulatát! A Csendes-óceán egyik gyöngyszeme!
http://www.cookislands.travel
Nehézségi fokozat: vitorlázóknak.

9. szakasz 2011. szept. 16. – szept. 30.
Indulási kikötő: Cook szigetek, Suwarrown atoll
Érkezési kikötő: Western Samoa, Apia
Útvonalterv: 530tmf levitorlázás non-stop a nyílt Csendes-óceánon a két sziget között.
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Leírás: ismerkedés a helyi kultúrákkal és szigetekkel. Opcionálisan sznorkerezés és
búvárkodás, nagyon ajánlott!
Érdekeség: Samoa több ezer éves kultúrája nagyon különbözik a világtól. A híres táncuk a
’Samoan siva’ például méltán nagyon híres! Opcionálisan vízesés és esőerdő túra.
http://www.samoa.travel
Nehézségi fokozat: vitorlázóknak.

10. szakasz 2011. okt. 1. – 2011. okt. 14. (2hét)
Indulási kikötő: Western Samoa, Apia
Érkezési kikötő: Tonga, Nuku Alofa
Útvonalleírás: 550 tmf levitorlázása szigetek között.
Leírás: Samoa-ban több szép vízesés és esőerdő található. Itt szintén csodálatos a tenger
élővilága, ezért ajánlott a sznorkerezés és búvárkodás. A híres táncuk a ’Samoan siva’, azt
látni kell! Tonga más néven Friendly Island nem véletlenül nevezte Cook kapitány el a
szigeteket Barátságos szigeteknek. Mindenki jókedvű és barátságos.
Érdekesség: Ismerkedés a helyi kultúrákkal, ételekkel, táncokkal és italokkal (kava).
http://www.tongaholiday.com
Nehézségi fokozat: kezdő vitorlázóknak.
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11. szakasz 2011. okt. 15 – 2011. okt. 30. (2hét) Vitorlázás Tongán
Indulási kikötő: Tonga, Nuku Alofa
Érkezési kikötő: Tonga, Nuku Alofa
Útvonalterv: Tonga szigetvilágán körbe vitorlázunk (Vava'u szigetcsoport) kb. 400tmf.
Leírás: Tongának 2000 éves kultúrája van. Kék lagunák, fehér homokos strandok
kókuszpálmákkal… A búvárkodás és a sznorkerezés itt is életre szóló élmény a kristálytiszta
tengerben színes korallokkal és halakkal.
Érdekesség: július és november között a púposbálnák gyakran követik a jachtokat ebben a
körzetben. Mivel ebben a periódusban szülnek, gyakran lehet látni fiatal bálnákat is.
http://www.tonga.islands-travel.com
Nehézségi fokozat: nem vitorlázóknak
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12. szakasz 2011. nov. 1. – 2011. nov. 14 (2hét)
Indulási kikötő: Tonga, Nuku Alofa
Érkezési kikötő: Fidzsi szigetek, Suva
Útvonalterv: Fidzsi és Tonga szigetvilágán keresztül 600 tmf levitorlázása.
Leírás: Ismerkedés a helyi kultúrákkal, ételekkel, italokkal, táncokkal és szigetekkel.
Érdekesség: Tonga és Fidzsi víz alatti világa, ajánlott sznorkerezni. Ellátogatunk kis
szigeteken lévő kis falvakba és betekintést nyerünk az életükbe.
http://www.tongaholiday.com
http://www.fijiguide.com
Nehézségi fokozat: kezdő vitorlázóknak.

13. szakasz 2011. nov. 15. - 2011. nov. 29. (2hét) Vitorlázás Fidzsin
Indulási kikötő: Fidzsi szigetek, Suva (Vitu Levu sziget)
Érkezési kikötő: Fidzsi szigetek, Suva (Vitu Levu sziget)
Útvonalleírás: 2 hetes vitorlázás Fidzsi szigetvilágában, Vitu Levu sziget déli partja –
Yasawas szigetcsoport – Kadavu sziget – Yanuca és Beqa sziget – Vanua Levu sziget
(Savusavu) – Vitu Levu
Leírás: Kék lagúnák, fehérlő homokpart, felhőtlen égbolt, ez a világ egyik utolsó
paradicsoma. A 320 szigetből álló ország a fő sziget, Viti Levu kivételével minden szigetét
csodás korallgyűrű vesz körül. (A természetet itt még nem tette tönkre az ember)
Érdekesség: Fidzsinek 3500 éves kultúrája van. Kellemes, dallamos énekek, táncok és a
tűzönjárás ceremóniája például nagyon inspiráló mindenki számára. Kis lakatlan szigetek és
kis egyfalvas szigetek meglátogatása.
http://www.fijiguide.com
Nehézségi fokozat: nem vitorlázóknak.
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14. szakasz 2011. dec. 1. – 2011. dec. 21. (3hét)
Indulási kikötő: Fidzsi szigetek, Suva
Érkezési kikötő: Új-Zéland, Opua (Bay of Islands)
Útvonalterv: 1,100 tmf non-sop vitorlázás, várható vitorlázási idő 11 nap
Leírás: Fidzsi vizein vitorlázás, egy kis szigetnél megálló, majd 1,100 tmf vitorlázás ÚjZélandra (ebből 900 tmf nem trópusi körülmények között)
Érdekesség: Fidzsi kultúra és Új-Zéland természeti szépségei, például Bay of Islands.
http://www.nz.com
Nehézségi fokozat: tapasztalt vitorlázóknak ajánlott

Nehézségi fokozatok:
1. Nem vitorlázó: nem érdekli a vitorlázás
2. Kezdő vitorlázó: érdeklődik a vitorlázás iránt és szeretne tanulni
3. Vitorlázó: akinek van már minimum 500-1000 tmf tengeri tapasztalata
4. Tapasztalt vitorlázó: minimum 2000 tmf-et vitorlázott már tengeren
tmf – tengeri mérföld (1 tmf = 1,852km)
Jelentkezés és további információ:
Méder Áron,
Telefon: +36 30 251 06 49 vagy +36 70 353 37 91
E-mail: aron@meder.hu, istvan@meder.hu és a caracol@caracol.hu
Weboldal: www.meder.hu
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Képek a Lullaby Yachtról (Oceanis 423)
Induláskor az Adrián:
A konyha:

A kormányállás:

A szalon:

Spinakerezés az Atlanti átkelésen:
Szextánssal mérés az óceánon:
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Technikai információk a vitorlásjachtról:
Beneteau Oceanis 423 Clipper (2004)

Hossza: 13,09m
Vízvonal hossza: 12,6m
Szélessége: 3,90m
Merülése: 2,10m
Vízkiszorítás: 8,8t
Víztank: 540l
Üzemanyag tank: 200l
Motor: 55HP
Három 2személyes kabin, mindegyik kabinhoz saját WC és zuhanyzó tartózik. Középen
szalon és a konyha.
Biztonsági felszerelés:
1. EPIRB (A COSPAS-SARSAT rendszerben működő berendezés 406MHz–en üzemel.
Típusa: GME MT400)
2. Raymarine VHF DSC rádió
3. Plastimo 8 személyes óceáni mentőtutaj (műanyag doboz csomagolásban)
4. Mentőmellények
5. Mentőhevederek, mentőpatkó, világító jelzőbója felúszó kötéllel
6. Hajócsavarra szerelt kötélvágó
7. Orrsugár-kormány
8. Korlát
9. Ködkürt
10. Ejtőernyős rakéták, vörös rakéták, kézi fáklyák és füstbóják
A navigációs felszerelés:
1. Kormánytájoló és kézi tájoló
2. Raymarine Mélységmérő és Raymarine Sebességmérő
3. Raymarine Szélsebesség mérő
4. Raymarine Autopilot (a robotkormány)
5. Beépített Raymarine GPS és Garmin kézi GPS
6. Raymarine Cmap
7. Raymarine Radar
8. MaxSea és más navigációs szoftverek a hajó laptopján
és emellett digitális térképek az egész Földről.
9. Hajózási papír térképek és guide könyvek az érintett területekről
10. Navigációs vonalzók, körzők
11. Barométer, légnedvesség mérővel, hőmérővel kiegészítve
12. Távcső
13. Szextáns és táblázatok
Kommunikációs felszerelés:
1. DSC VHF rádió (automata vészjelzés adóval)
2. ICOM M725 SSB rádió adóvevő (időjárási fax is vehető ezzel)
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Komfort felszerelések:
1. 3 kabin és 3 fürdőszoba
2. Automata 2 égős gáztűzhely és sütő
3. Hűtőszekrény és mélyhűtő
4. Beépített fűtés (és hordozható elektromos fűtőtestek)
5. Biminitop és sprayhood
6. CD lejátszó (hangszórók a cockpitban is)
7. Külső zuhany
8. Horgászfelszerelés
9. Búvárruha (plusz ólomöv) és sznorker felszerelések
Kötelező felszerelés:
1. Csáklya és 2db evező (a gumicsónakhoz)
2. Beépített gépi szivattyú és emellett vödör, szapoly és szivacs
3. Viharhorgony
4. Fürdőlétra
5. 2db Radarreflektor
6. 2db Tűzoltó készülék és 1db tűzpokróc
7. Elsősegély felszerelés és Gyógyszerkészlet
8. Műanyag fenekű gumicsónak
9. Külmotor a gumicsónakhoz (4ütemű 4LE Yamaha)
10. Bootsman-szék
11. Vihar lámpa és vízálló lámpák (és búvárlámpák)
12. Nemzeti lobogó rúddal és a kötelező kódlobogók, ország lobogók
13. Navigációs fények
14. Felhúzható fekete kúp
15. Jelzőtükör
Havaria felszerelés
1. Lékponyva
2. Szerszámos ládák
3. Tömítőanyagok, dugók, víz alatt használatos epoxi
4. Drótvágó
5. Vitorlajavító készlet
6. Vihar orrvitorla
Kiegészítő tankok:
Összesen 300liternyi üzemanyag tank tartaléknak a 200literes üzemanyag főtank mellett.
Energia ellátás:
690Ah akkumulátor a főrendszer (+1db 100Ah motorindító tartalék akkumulátor a
tartalékrendszer)
2db 135W-os napelem van a hajón, ami tölti az akkumulátorokat.
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A vitorlázás szerintem…
…nem csak egy sport vagy aktív kikapcsolódás, nyaralás. Szerintem egy olyan élmény,
tapasztalat amire a mai embernek nagyon nagy szüksége van! Egy kéthetes nyaralás után, már
teljesen másképp látja valaki a világot. Átalakul az értékítélete. A megszokottól oly
mértékben eltérő, hogy többen átértékelik eddigi életüket és új lendülettel állnak neki az
otthoni rutinhoz. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy óceán – szabadság – szél. Vagyis az
óceán és a szél között van a szabadság, a vitorlázás. Ez nem csak testi hanem lelki és szellemi
kaland is lehet…
Négy fajta vitorlásprogramunk van. A közös bennük, hogy olyan helyeken vitorláztatok, ahol
eddig magyarok nem tették az Atlanti-óceánon és a Csendes-óceánon.
1. Az első program a nem vitorlázókat célozza, akik nem vitorláztak még életükben és napi
pár óra vitorlázással el szeretnének jutni olyan szigetekre, ahova csak kishajóval lehet és akár
minden este más öbölben csodálhatják a Naplementét. Szeretik magát az utazást, az új
élményeket és kis szigetek világát. Az érdekes helyi ételeket, dzsungeltúrákat vagy akár a
búvárkodást is! A Csendes-óceánon a 2., a 7., a 11. és a 13. szakasz ajánlott a nem
vitorlázóknak.
2. Kezdő vitorlázók számára, akik szeretnének vitorlázást tanulni, szintén vannak túráink a
Csendes-óceánon. Ezeken a túrákon több a vitorlázás és van éjszakai vitorlázás is például. Ez
nem egy tanfolyam! Itt a gyakorlat és az elmélet együtt van, így sokkal életszerűbb. Éveken át
vitorlásoktató voltam a Balatonon és mindig is szerettem magyarázni, előadni és tanítani. A
Csendes-óceánon a 10 és a 12. szakasz ajánlott a kezdők számára.
3. Vitorlázók számára, akiknek van már 1-2hetes tengeri vitorlás tapasztalatuk is vannak
túráink a Csendes-óceánon, ilyen az 1., a 3., a 4., a 6., a 8. és a 9. szakasz. Ezeken a túrákon
már előfordul több napos kikötés nélküli folyamatos vitorlázás a nyílt óceánon. Ezek a túrák
jók tapasztalatszerzésre is és hogy kipróbálja magát a vitorlázó a nyílt óceáni vitorlázásban.
4. Tapasztalt vitorlázók számára is vannak túráink. Ilyen volt a Gibraltár – Las Palmas és az
Atlanti-óceán átkelése is, és ilyen lesz a Csendes-óceán átkelésének az 5. és a 14. szakaszai is.
Mérföldgyűjtés és tapasztalatszerzés nyílt óceáni vitorlázásban. Csillagászati navigációs
gyakorlat, rádiós gyakorlat és minden más, ami ahhoz kell, hogy valaki jó kapitány legyen.
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