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Tovább, mindenÁron
2007. 02. 05. 11:56
> Méder Áron és Carina tovább folytatják útjukat a Föld körül. Ahogy arról már beszámoltunk, Áron egy éves 
előkészület után szeptember 24-én elindult, hogy minimális kikötéssel, egyedül, körbehajózza a Földet. Mindezt 2 év 
alatt!
Nyomtatható verzió
Küldd tovább barátaidnak, ismerőseidnek

Kapcsolódó cikkek

Navigare necesse est, vivere non est 
necesse.
Carinával a világ körül

Kapcsolódó linkek

Méder Áron honlapja

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

Áron már Safi kikötőjét is elhagyta Marokkónál, decemberig pedig a Kanári szigetekig hajózott, a karácsonyt pedig a 
Zöld-foki szigeteknél töltötte.

Áron számára a kialvatlanság örök gondot okoz, egyhuzamban maximum egy-két órát alhat, hiszen állandóan 
ellenőriznie kell a forgalmat és az időjárást. A kisebb hajók kevésbé észrevehetőek, így rendkívül nagy a 
balesetveszély, a hajózás folyamatos éber figyelmet követel meg.
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A Carina kapitánya jachtnaplójában  folyamatosan beszámol a haladásáról, a napi teendőiről, az időjárásról, honlapján 
folyamatosan frissülő képgaléria és videók is megtalálhatók.

Áron hazai és külföldi rádióamatőrökkel is kapcsolatban van, a velük folytatott beszélgetések és a vitorlás pontos 
útvonala nyomon követhető Áron honlapján.
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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

Chameleon Wrap Mid GTX XCR
33 990.- Ft 

további akciók
keresés
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