
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  2020-02-11  

Elevloggare:  Yasmine, Jessica, Ivar    

Personalloggare:  Malin 

Position:  Tazacorte, La Palma 

Planerat datum för att segla vidare:  Onsdag 12/2 kl 07,00  

Beräknad ankomst till nästa hamn:  Puerto Vueltas, onsdag eftermiddag 

Väder:  Strålande sol hela dagen med en dagstemperatur på 22 grader. 
 
 
 
 

Elevlogg:  
Dagen börjar bra. Strålande sol vilket blir vår ledstjärna för dagens strapatser. Bussresa är planerad 

och vi avgår från kajen i Tazacorte kl 09.00. Resan tar oss söder över till Volcan San Antonio. Vi gör 

ett stopp vid en idyllisk trädgård som är inspirerad av arkitekten Gaudí. Vi fortsätter söderut och vår 

färd kantas av bananodlingar. Väl vid San Antonio möts vi av en häpnadsväckande utsikt och otrolig 

natur. Här får vi även stanna upp för en liten stund och njuta av en glass i solen. Vi åker vidare mot 

nya höjder. Nästa stopp blir Parque Nacional de la Caldera de Taburiente och vägen upp till utkiken 

förgylls av en sagolik skog som nästan sätter en i trans. Väl på toppen är utsikten magnifikt storartad 

och man kan inte göra så mycket mer än att bara vara i stunden av dess natur. Helt magisk plats!  

Färden tillbaka till Älva går fint. Lunch planerad vid ankomst och efter det väntas lite gruppövningar i 

ledarskap och krishantering. Övningarna gick bra och det blev en bra avslutning på dagen. 

Stort Tack till vår chaufför och vår guide Connie samt vår mentor Dag! 

Hälsningar Jessica, Yasmine, Ivar 

 

 

 

Personallogg:  
Vi började dagen med en utflykt tillsammans med Conny, vi blev hämtade 09:00 och åkte upp mot 

vulkanen San Antonio. Väl uppe så gick vi mot toppen av vulkanen där man även kunde se både 

havet och den andra vulkanen Teneguia. Kort därefter åkte vi vidare mot nationalparken Caldera de 

Taburiente efter ca 15 min på smala, slingriga och branta vägar nådde vi toppen där vi möttes av en 

fantastisk utsikt.   

Väl tillbaka på båten väntade en snabb lunch, några av eleverna passade även på att ta ett dopp. 

Eftermiddagen var fylld av praktiska övningar. Eleverna läser ledarskap och krishantering under 



vistelsen här på Älva, vilket sedan leder till en behörighet i Crowd Crisis Management (CCM). 

Övningen gick ut på att eleverna i sina vaktlag fick simulera övningar åt de andra vaktlagen. Ett lag 

planerade, nästa lag utförde övningen och de andra två var figuranter. Målet med denna övning är 

att eleverna ska få utvärdera och genomföra samma övningar en gång till. 

Därefter väntade lite fritid och middag och i morgon bitti sätter vi kurs mot La Gomera. 

Malin 

 

 









 


