
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  22/02/22 

Elevloggare:  Sanna, Simone 

Personalloggare:  Linda (Luttan) 

Position:  La Restinga ,El Hierro 

Planerat datum för att segla vidare:  25/02/22 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  25/02/22 

Väder:  Sol med korta regnskurar ibland, temperatur runt 19 grader, med svaga vindar. 

 

 

 

Elevlogg:  
Hej från Sanna och Simone i mb19b.  

Dagen började med den vanliga städningen för att sedan packa ihop det sista och bege oss till 

bussen. Bussen med guiden Janay skulle ta oss runt hela ön El Hierro med ett flertal stopp på vägen. 

Första stoppet var på en utsiktsplats med vy över horisonten samt vulkaner i sidled. Därefter åkte vi 

vidare till nästa utsiktsplats för att sedan åka ned till El Golfo. El Golfo är en känd tidvattenspool där 

vi badade och åt vår lunch. Efter sol, bad och mat åkte vi vidare till ett museum, där vi både gick ner i 

en grotta samt fick se utveckling av olika hem.  

Efter museet började vi resan hemåt med tre ytterligare stopp. Men innan dessa tre sista stopp fick vi 

åka igenom en fantastiskt cool tunnel som tog oss igenom en av vulkanerna, fascinerande! Första 

stoppet var på ännu en utsiktsplats vid en restaurang, för att sedan åka vidare till både vindkraftverk 

och vattenkraftverk. Nu sitter vi här, tillbaka på Älva och snart sker en 4-kamp organiserad av ett av 

vaktlagen.  

Vi hörs! 



 
Fantastisk utsikt, vi ser ön La Gomera uppe till höger, vårat nästa resemål. 
 
 

Personallogg:  
Hej hopp! 

Idag har vi varit iväg på äventyr runt hela ön. Vi har sett fantastiska vyer, badat i naturliga tidvattens-

pooler, vandrat i en gammal lavagrotta, tittat på endemiska jätteödlor och vandrat i en gammal stad 

från förr.  

El Hierro är verkligen en av mina absoluta favoriter bland Kanarieöarna, främst beror det på det 

otroligt klara vattnet och alla dess organismer. Men jag tycker även om den varierande naturen, med 

torra områden, subtropiska regnskogar och barrskogsområden. Det är otroligt vackert med alla öns 

mäktiga berg och vulkaner som möter det stora öppna havet. 

Nu är det snart dags för ett av vaktlagens sociala aktivitet, spännande och kul att se vad klassen 

kommer att få göra      . 

  

  


