
Logg från Älva  

Datum: 7 December 

Elevloggare:  Emelie & André  

Personalloggare:  Veronica 

Position:  Hamnen i Valle Gran Rey, La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: I morgon kl 9 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restiinga i morgon eftermiddag 

Väder: Molnigt och lite sol, ca 18 grader 

 

Elevlogg:  

Denna otroligt spännande dag har varit proppfylld av strapatser och guidningar. Det hela började 

klockan 9 då en hop med hoppfulla elever trängdes på en buss som skulle ta oss närmare toppen av 

La Gomera med många mycket vackra stopp på vägen. Denna underbara guidning var ledd av den 

ännu underbarare guiden, Connie. Hon talade mycket pedagogiskt om allt mellan palmer och 

legender.    

Till lunch bjöds det på en magnifik lax-macka för de allra flesta, men en vegetarisk hummus-macka 

för de lite bättre.  

När guidningen närmade sig sitt slut så fick man valet att antingen vandra ner för Valle Gran Rey till 

fots, eller åka ner med buss. Valet av buss var mycket mysigt och avslappnande, men valet att vandra 

till fots var också belönande: 

Vandringen var ytterst vacker; bilderna man kunde ta och vyerna man kunde få se från bergen tog 

andan ur en. Vandringen var lite klurig då vägen var stenig och vinden tidvis frisk.  Det tog många 

vrickade fötter innan alla hade nått sitt mål, men det var det värt. Allt detta med en nypa motion.  

Kvällen avslutas med en utekväll för många där man får chansen att besöka en eller flera valfria 

restauranger och se lokalbefolkningen, hippies, i deras naturliga habitat; sittandes på torget, och 

framförandes sina imponerande eldshower och trumföreställningar.  

De som inte bevittnar detta otroliga fenomen kommer på båten bli serverade korvstroganoff. Mums.  

 
 

 

 

 

 

 



Personallogg:  
Halloj alla där hemma! 

 

Idag har det varit en lugn och tyst dag på fartyget, då eleverna varit ute på utflykt. Vi har arbetat lite 

med underhållsarbete hela dagen, bland annat med målning, byte av olika block på olika rep och lite 

fix med ribben. Kocken Simon var ledig idag så vi fick fixa lunchen själva, vilket gick förvånansvärt bra, 

men vi får se hur det blir med middagen, men det verkar som att lärar-Simon (som är vice kock idag) 

har planerat en spektakulär kväll med god mat, så vi väntar förväntansfullt! Dock så verkar det bli en 

lugn kväll på fartyget, då majoriteten av alla ska ut på byn och äta middag istället.  

Hoppas ni har det bra där hemma, för det har vi här i varma Spanien.  

/Veronica, jungman 







 



 


