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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 Áron!
Nemrég hallottam Rólad és nagyon tetszik, amit csinálsz! Mi a barátommal egy világkörüli útra indulunk
hamarosan, amibe mindenképp szeretnénk vitorlázást is beépíteni. Körülbelül 2009 október-novemberben
fogunk Szingapúrba megérkezni és innen szeretnénk Tájföld felé felszállni stopposként egy épp arra járó
hajóra.
Most, hogy épp Szingapúr felé hajózol meg szeretném kérdezni, hogy Te hogy látod, milyenek az esélyeink?
Sokan keresnek crewt segítségnek?
Előre és köszi a választ és sok kitartást Neked!
Dominika
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Carina és Áron útban Szingapúr felé - Rádió Híradó
Sziasztok!
Ma Karesz (HA5CAR), Rudi (HA5HS) és Zoli (HA7JZ) rádióztak., Karesz kitette az Echolinkre.
Indulása óta kb. 1190 tengeri mérföldet tett meg, 90 van még hátra.
Pozíciója 2008.12.05. 13:00 UTC 01-19N 104-34E
http://www.meder.hu/Singapore_Arut.jpg
Üdv:
mi

3 Reply by aron 2008-12-09 20:55:20
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Stoppolás
Kedves Dominika!
Szerintem jók az esélyek. Talán a november jobb, mint az október a többség ekkor indul Malaysia-Tájföld
felé.
De még ilyenkor december elején is indulnak hajók persze... Holnap indul például egy szép nagy Amnel a
Raffles Marinából egy idősebb házaspárral és egy lengyel fiatal utazóval, aki a legénységül Phuketig
(Tájföld). A hírdetését kitette a marina falára és talált hajót.
Marinák Singapore-ban:
Republic og Singapore Yacht Club: http://www.rsyc.org.sg
Singapore Royal Yacht Club: http://www.singaporeyachtclub.com/
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Changi Sailing Club: http://www.csc.org.sg
Keppel Marina: http://www.marinakeppelbay.com/
One 15 Marina: http://www.one15marina.com
Raffles Marina: http://www.rafflesmarina.com.sg
http://www.safyc.org.sg, Natsteel Marine, Ponggol Marina
jó, ha van hajós tapasztalat, mert a szakasz néha szeles és a kapitány elvárja a tapasztalatot.
Békét és Szelet!
Áron
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