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> Áron két kis lépéssel átjutott az Atlanti óceánon. Az első lépés: a Zöldfoki szigetekről Carinára; a második: Carináról 
a Barbadosra.
Nyomtatható verzió
Küldd tovább barátaidnak, ismerőseidnek

Kapcsolódó cikkek

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

Kapcsolódó linkek

Méder Áron oldala

A kettő között Carina vitte Áront. Sok viszontagságot elszenvedve, kissé megtépázva, de végül is mindketten 
épségben megérkeztek.Most Áronon a sor, hogy Carinát kicsit kényeztesse (no meg egy picit magát is :-)

A kikötőben már barátként várnak azok, akiket induláskor Áron még csak nem is ismert: Géza és Enikő, Péter és 
csapata, nemsokára megérkezik Csaba és legénysége Martinique-ről, Dani Budapestről újabb küldeménnyel, és 
remélhetőleg egy jó bulit csapnak, magyar szótól lesz hangos a kikötő.

A kikötőben

Áron hamarosan indul tovább.
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aktuális szám

Rovatok
+ Aktuális programok + Búvár + Életmód + Extrém + Futás + Kerékpár + Mászás + Outdoor + Sí + Siklóernyő +
Snowboard + Squash + Surf és Kite + Technika + Teszt + Túra - Kaland + Újdonságok + Via Ferrata + Vitorlázás +
Wakeboard + Xterra

Képgaléria
Programajánló
Sportcuccok

Archív
akció

Columbia Warner Gorge Pant
14 990.- Ft 

további akciók
keresés

hírlevél
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