
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 4/2 

Elevloggare: Tove och Linda  

Personalloggare:  Kapten Sören 

Position: I hamn vid La Gomera 

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon!! 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas 6 februari 

Väder:  Strålande sol 

 

 

Elevlogg:  
Hejsvejs! 

Idag började vi dagen som vanligt med frukost och morgonstädning. Sen hade vi lektioner i marin-

biologi, där vi fortsatte med våra rapporter och sen även i fartygsbefäl där vi hade en genomgång om 

radar. Till lunch åt vi en god couscoussallad, innan vi gav oss ut på vandring. Vi fick välja mellan två 

olika – den ena till ett vattenfall och den andra var bergsvandring. Till vattenfallet kunde man gå hela 

vägen, men till bergsvandringen tog man en buss till en by uppe på berget för att sedan gå på berget 

och nerför tillbaka till båten. 

Vi som valde bergsvandringen fick en fantastisk utflykt, det var en härlig stämning trots trötta ben, en 

oslagbar utsikt och vi såg massa getter! Från bergets fot till båten gick vi också en fin promenad 

genom staden Valle Gran Rey och såg massa fina portar i fina färger! Många passade även på att 

bada och äta glass på vägen hem. Vi har hört från vattenfallsgänget att de också hade supermysigt 

och att de fick en häftig promenad genom både mysiga gränder och djungel, så alla blev nöjda. När vi 

kom tillbaka efter vandringen satte sig några för att plugga, några gick ut på stan och andra vilade. Nu 

ska ett gäng iväg och nattsnorkla med ficklampor, häftigt! 

Imorgon efter frukost kastar vi loss och beger oss mot Las Palmas!  

Vi hörs, 

Tove och Linda 



 

 



 

Personallogg:  
Jag hade nöjet att få leda ett gäng elever på vandringen upp till vattenfallet Cascada de Arure. Fram 

och tillbaka blev det en tur på ca 9,5 km, bitvis balanserande på stenar i bäckfåran eller klättrande 

över stenar och kullfallna träd. Men eleverna var jätteduktiga och hängde med sin kapten riktigt bra 

trots att de inte har varit på sina gym på flera veckor.       Både vägen och målet blev mödan värd, 

och äntligen framme vid vattenfallet (nå, kanske inte något Niagara precis) tog vi en härlig matrast 

med de smarriga mackorna som byssalaget gjort och hur mycket friskt källvatten som helst att dricka. 

Vi fick se den gomeriska naturen på nära håll, agave, palmer, coshenill-kaktus och mycket annat. 

Gamla halvt raserade terrasseringar vittnade om ett hårt liv förr med odling på de mest omöjliga 

platser. 

Hälsningar från Sören 



 



 

 

 



 
Nattsnorklarna på väg ner under ytan 

 


