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Carina karibi hangulatban
2007. 03. 23. 12:24 | tamas
> Méder Áron egy 6 méteres hajóval kerüli meg a Földet - most épp Kolumbia partjainál halad. Még mondja valaki, 
hogy a magyar nem hajós nemzet?!
Nyomtatható verzió
Küldd tovább barátaidnak, ismerőseidnek

Kapcsolódó cikkek

Megérkezett 
Barbadosra
Tovább, mindenÁron
Carinával a világ körül

Kapcsolódó linkek

Méder Áron honlapja

Február:

Méder Áron végre francia földre léphetett. Nem kell megijedni, nem a mi kontinensünkről van szó, hiszen már közel 
150 napja úton van. A karibi térség Martinique nevű szigetén kötött ki, ami Franciaország fennhatósága alá tartozik.

A kis Carinával minden rendben és a jachtnapló hangvétele alapján Áronnal sem lehet gond, mentálisan és fizikálisan is 
megfelelő állapotban van. Áron tehát legyőzte az Atlanti-óceánt, és a feltöltődést, szervízelést követően következhet 
talán a legnagyobb falat, a Csendes-óceán.

(Áron felszerelése: autopilot, akkumulátor, akkumulátortöltő, Generátor, napelem, szélgenerátor, mélységmérő, GPS, 
térképek a teljes útvonalról, rádió, laptop, kézi szélmérő, sebességmérő, szivattyúk, mentőtutaj)
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Áron túllépte a 8000 kilométeres határt, és valahol Kolumbia és Panama között halad. Dél-Amerika partjai mentén 
szeretné elérni a csatornát, hogy átkelve a Csendes-óceánon folytathassa útját. Minden kikötés alkalmával csodájára 
járnak a hajósok, szívesen segítenek neki mindenben, amiben csak tudnak, így nem kell nagyon aggódnia, ha valami 
elromlik Carinán.
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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

RICE
19 990.- Ft 

további akciók
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