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Navigare necesse est, vivere non est necesse.
2006. 10. 02. 07:03
> Hajózni szükséges, élni nem muszáj. Méder Áron elindult Carinával, a 6 méteres vitorlással, hogy körbehajózza a 
Földet.
Nyomtatható verzió
Küldd tovább barátaidnak, ismerőseidnek

Kapcsolódó cikkek

Jössz egy körre?-Vitorlással a Föld 
körül

Kapcsolódó linkek

Méder Áron és Carina

Méder Áron gyerekkorom óta kötődik a tengerhez, a természethez. 1990 óta rendszeresen vitorlázik, 1998 óta pedig 
már oktat is. 13 év alatt 10 000 tengeri mérföldet hajózott le különböző tengereken.

Emellett búvárkodik, érdekli a hajóépítés és felújítás is, lassan 1 éve újítja hajóját, Carinát, hogy elindulhasson vele a 
Föld körül.

Célja, hogy minimális kikötéssel, egyedül körbehajózza a Földet 2 év alatt.

Tervezett útvonal: Szlovénia – Gibraltár – Kanári- szigetek – Barbados – Panama- csatorna – Galapagos- szigetek - 
Polinézia – Fidzsi- szigetek – Indonézia – Karácsony- szigetek – Seychelle- szigetek – Ádeni- öböl – Vörös- tenger –
Szuez - Alexandria – Szlovénia 
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A nagyobb vitorlás útakon mindig van kockázat.

Áron, hogy minimalizálja a kockázatot a lehető legkedvezőbb időszakban indult el, és az út során figyelembe veszi a 
hurrikánmentes legkedvezőbb időszakokat is. Terve, hogy a következő szakaszon mindig akkor induljon el, amikor 
vége van a hurrikános időszaknak.

A biztonsági felszerelésekről, a részletes útvonalról, a hajó felújításáról, és magáról az ötletről, Carina és Áron 
weblapján olvashattok.
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aktuális szám

Rovatok
+ Aktuális programok + Búvár + Életmód + Extrém + Futás + Kerékpár + Mászás + Outdoor + Sí + Sípályák +
Snowboard + Squash + Surf és Kite + Technika + Teszt + Topcsajok + Túraajánló + Újdonságok + Utazás + Via Ferrata
+ Vitorlázás + Wakeboard + Xterra

Képgaléria
Programajánló
Sportcuccok

Archív
akció

Sector 700 diver 
159 000.- Ft 

további akciók
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