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Áron Üzenőfala

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 Áron!

Azt hiszem sokan teszik fel ezt a kérdést maguknak követve az utadat. Találtam tíz jó okot rá, ami segíthet a
döntésben másoknak, hogy kövessenek téged!

The Top Ten Excuses for an Adventure of this magnitude

#10: You've always wanted to do it

#9: Tomorrow never comes

#8: Have something to talk about

#7: Your boss doesn't want you to do it - yes that's a good reason to do it

#6: You can share it with your friends

#5: Your spouse can fly to the end destination then you both can cruise for a couple of weeks in that crusing
ground

#4: You can even go halves on a 1/6 ownership position with a friend

#3: You can buy more than 1/6 ie 1/3 or 1/2

#2: Get a picture of your self with no land in sight

and...

The number one excuse to sail around the world with Seafaring 360 is...

#1: Just because!

Jó szelet:

Dzsonasz (Lázár Csaba)
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