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Nädalavahetuseks oli Minn kutsunud mõned inimesed Peraküla randa, rannamõnusid nautima.
Kui Minn telkimisest ja saunatamisest rääkis, siis kahtlustasime algul, et Portugali seiklusvõistlus
on tema tervisele oma jälje jätnud :), aga see, mis meid kohale jõudes ootas, ületas kõik.
Igatahes julgen väita, et see pildil olev roheline kuubik oli üks paremaid saunasid, kus minul on
õnnestunud viibida. Ja kui Minn lubas, et tema ühtegi sportlikku üritust nädalavahetusel ei
korralda, siis kahesaja meetrine jooksuetapp saunast merre ja tagasi oli seitsmeteistkümne
kümakraadiga paras väljakutse. Tänud Minn & CO.

[23.12.2009 22:14] Anniki:
Eelmine aasta Otepääl esimesi samme
tehes, pidin selle kohe välja ... [more]
[23.12.2009 12:24] Teet:
Pulsikell, pulsikell, oled väike lõbus sell... ;)
[23.12.2009 00:07] heiti:
... või looderdamist :P
[22.12.2009 22:10] Tiit:
Tehnika ei salli ... ...külma. Äkki ka
lumesadu :o)

Kaja kirjutab täpsemalt ja Leivo pildistab. Meil kah mõned pildid.
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[22.12.2009 09:26] heiti:
Vabandust, Phuket hoopis ... palun
kergemat karistust.
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[22.12.2009 02:14] Anonymous:
Pattaya,pattaya ...pttaya ei olnud pattaya
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[18.12.2009 16:28] eduardp:
Kui oleks valida, siis ka uisutaksin.
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