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Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!
If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Vitorlázz Velem!
---Sziasztok!
Előszezon túra!
Az április 10-16. közötti Adriai túrámra van még két szabad hely (egy kabin).
Én vagyok a szkipper és ez egy nagy és kényelmes jacht lesz.
A jachtról:
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
Induló kikötő: Sutomišćica (Ugljan sziget)
Megközelíthető: Zadarból induló komppal (15perc menetidő)
Jó szelet!
Áron
mederaron@gmail.com
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