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Datum: 12/12   

Elevloggare: Andranik , Johan L  

Personalloggare:  Ola Håkansson 

Position: El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag förmiddag den 14 december 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tazacorte den 15 december 

Väder: Växlande molnighet. En hel del vind. 

 

Elevlogg:  

Hej loggen  

Idag har vi varit på en guidad tur som tagit oss till 

olika områden av ön El Hierro. Vi var både högt 

uppe i berg och långt nere i dalar. Vi var och 

besökte en anläggning för ödleuppföddning och 

där vi såg ett antal ödlor, en vulkangrotta och 

några små hus där vi fick se hur de levde förr. 

Sedan tog vissa av oss en 40 minuters lång 

promenad längs kusten där vi möttes av hårda 

vindar, stora vågor och en väldigt unik miljö. När 

vi var klara så satte vi oss på bussen och åkte 

tillbaka till en blåsig hamn. Det har varit en solig 

och fin dag fast med mycket vind trots det så har allt varit bra. Hoppas att ni har det fint där hemma.      

 

Personallogg:  

Vi har haft en väldigt skön dag med vår guide 

Connie. Bussturen tog oss upp från det torra och 

varma La Restinga till de fuktiga bergen. 

Landskapet ändrades tvärt under vår färd. Från 

sand och vulkansten till en mäktig tallskog och 

vidare in i en fuktig molnskog som dominerades 

av lagerblad, trädljung och skäggmossa. Vi fick en 

magnifik utsikt över El Golfo, den dal som bildats 

när en stor del av vulkanön rasade ner i havet för 

50 000 år sedan. Där nere såg vi de endemiska 

ödlor som varit nära att utrotas från ön , men 



som nu föds upp och sätts ut på olika platser för att rädda den unika populationen. I el Golfo finns 

även världens minsta hotell, med fyra rum, på en pir utmed de vindpinade svarta klipporna. Där 

började vi en vandring längs med stranden som var väldigt vacker. Kolsvarta klippor som eroderats av 

havsvågorna och bildat bland annat olika pelarformationer. Efter vår vandring påbörjades färden 

tillbaka, uppför serpentinvägar längs de branta klipporna. Trötta efter dagen kom vi tillbaka till en 

välsmakande bläckfiskgryta och nu tar vi igen oss inför morgondagens lektioner. 

- Ola Håkansson 

 

Och medan klassen och lärarna är 

iland, övar besättningen hur man 

räddar och får ner någon som 

blivit hängande i sin säkerhetssele 

i riggen.  

 


