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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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Szia Aron!
Gratulalok, hogy szerencsesen megerkeztel Szuez kikotojebe.
Jol dontottel hogy kihasznaltad azt a ket napot amikor viszonylag
gyengebb volt a szel es atmentel a keleti partra.
Pihenjel jo kikapcsolodast, majd felkeszulest, az utad utolso nem
konnyu szakaszara.
Ha van idod nezd meg: http://ha5hs.freeweb.hu
73' Rudi

2 Reply by aron 2009-07-07 23:06:07
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Re: Gratulacio.
Szia Rudi!
Igen az ismerős jacht, Esperanza (osztrák) le is késte a 'weather window't/a rövid jó időt. Ismét szeles a Strait
of Gubal - El Tor...
a Gulf of Suez déli és középső fele.
Köszi az oldalad címét.
Köszi Neked is és a 14292-es Magyar Körnek a segítséget.
73'
Aron
HA5MAR/MM
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