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Carinával a világ körül
2007. 01. 26. 08:11 | erika
> Méder Áron egy kis vitorlás hajóval egyedül nekivágott, hogy körbehajózza a Földet. Az út körülbelül 2 évig tart 
majd a 19 lábas (6 méteres) Carina fedélzetén.
Nyomtatható verzió
Küldd tovább barátaidnak, ismerőseidnek

Kapcsolódó képgalériák

ASSO Europa Kupa
Nissan Cup Európa-bajnokság

Kapcsolódó cikkek

Jössz egy körre?-Vitorlással a Föld 
körül

Áron most éppen a Zöld-foki szigetek felől a Karib-tenger felé tart, és a tervek szerint február elején ér majd át 
Barbadosra.

S bár a hajóval útközben akadt némi gond- az elején beázott és elromlott az autó pilótája ,a GPS és a bumm néha 
felmondja a szolgálatot, kiürült az 5 kg-os gázpalack, a hátsó rekeszbe víz jutott...- de Áron töretlenül küzd és remél.

Áron szerdai pozíciója: 2007.01.24. 10:00 UTC 12-48N 45-27W
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Rovatok
+ Aktuális programok + Boulder + Búvár + Életmód + Extrém + Futás + Kerékpár + Környezet + nordic walking +
Outdoor + Sí + Siklóernyő + Snowboard + Squash + Surf és Kite + Technika + Teszt + Túra - Kaland + Újdonságok +
Via Ferrata + Vitorlázás + Wakeboard + Xterra

Képgaléria
Programajánló
Sportcuccok

Archív
akció

TRESPASS INNOCENT síkesztyű
6 990.- Ft 

további akciók
keresés

hírlevél

belépés
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