Logg från Älva
Datum: 9/2 2019
Elevloggare: Cc, Hanna, Gunnar
Personalloggare: Erik
Position: Tazacorte, La Palma
Beräknad ankomst till nästa hamn: I morgon kväll
Planerat datum för att segla vidare: I morgon bitti
Väder: Sol och lite vind

Elevlogg:
Cc, Hanna och Gunnar här!
Idag så har vi fått en guidad tur på södra halvan av bananön La Palma av den fantastiska guiden
Conny. Vi började med att åka till öns nationalpark som heter Caldera de taburiente där vi tog en
promenad på en slingrig smal stig, med bergsvägg på ena sidan om en och nästintill stup på andra
sidan, och fick då se ett otroligt fint landskap.
Vi fortsatte till stranden i Santa Cruz där vi åt vår medhavda lunch och fick möjlighet att sola, bada
och kika runt bland gatorna och affärer. Vi avrundade med en tur till vulkanen San Antonio. Vi fick gå
en bit längst med kanten av vulkanen och kika ut över El Hierro, La Gomera och Teneriffa! Där fanns
det även en jordbävningssimulator, där klassen trängde ihop sig på och fick känna av en vibration i
marken i takt till richterskalan 5.0.
Kvällen har varit fri och man fick välja på att hoppa av i Los Llanos, en del av Tazacorte som ligger en
bit upp på berget eller åka med tillbaka till Älva. De flesta har avrundat med en mysig middag på stan
och tagit det lugnt, imorgon bär det av till nästa ö!
Tjingeling ha de king!

Personallogg:
Hej, Erik här.
Vi ligger i Tazacortes hamn som från början var en liten fiskehamn. Nu har den byggts ut, först med
en marina och sen en inre hamn där vi ligger. Sedermera utbyggd med en enorm kaj för
kryssningsfartyg, men dom uteblev så nu ligger det en massa fiskodlingskassar där istället.
Uppe på berget ovanför ligger staden dit man tar sig via en slingrande väg. Mycket trevlig med anor
från 1500-talet. Bl.a. så ligger La Palmas första kyrka här. De gamla sockerplantagen har nu tagits
över av bananodlingar som dominerar landskapet.

Idag har YH-eleverna varit på en guidad rundtur på ön och vi ombord har utfört de olika sysslor våra
befattningar innebär. Bengt och jag har bytt zinkanoder och impeller till vattenpumpen på
huvudmaskin m.m.
Imorrn seglar vi vidare till La Gomera. Ha det så bra därhemma. /Erik
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