
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 2021-12-14 

Elevloggare: Hugo S & Theresia 

Personalloggare: Lättmatros Max 

Position: Valle Gran Rey, La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: 17 december 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife 18 december 

Väder: Sol, med lite moln 

 

 

Elevlogg:  
Vi började med att äta frukost kl 07:30 sedan gick vi till en liten vattenkälla där det fanns massa fiskar 

som fiskare hade fått upp och sedan lagt ner där för att man ska kunna besöka och kolla på. Vi rörde 

oss tillbaka till båten, kastade loss och började färden mot La Gomera. Halva gruppen hade marin-

biologi och andra halvan hade VHF. Vi hade lätt motvind så vi fick använda oss av motor i stället för 

segel. Vi låg på 6–7 knop i 7 timmar tills vi lade till vid kajen i en hamn som heter Valle Gran Rey. När 

vi hade lagt fast så käkade vi middag, de serverades köttgryta med potatismos och sallad. Efter det 

var det egen tid och man fick göra som man vill. Hörs imorgon. 

      

Personallogg:  
Hej alla där hemma! 

Dagen började i vanlig ordning med frukost samt städning. Sedan var det dags för avgång från 

La Restinga med kurs mot La Gomera och Valle Gran Rey. Det blev en lite härlig dagstur med lätta 

vindar och strålande sol, så temperaturen var perfekt. Tyvärr så var det rak motvind, så vi kunde inte 

sätta segel utan vi fick gå för maskin. När vi hade kommit fram till Valle Gran Rey, så var det perfekt 

timing för middagen. 

Under kvällen så har eleverna utforskat byn, jobbat på sina marinbiologirapporter och några har 

fiskat och lyckades faktiskt fånga en riktigt stor fisk på runt 5-6 kilo. Dock vet jag inte riktigt vad det 

var för art.  

 

Ni får ha de så bra där hemma så hörs vi. 



 

 



 

De spektakulära bergen vid hamnen i Valle Gran Rey 


