
Logg frå n Ä lvå  

Datum:  28/2-2022 

Elevloggare:  Ángela & Joar  

Personalloggare:   Max Holmén, lättmatros 

Position:  Hamnen i Valle Gran Rey 

Planerat datum för att segla vidare:  Imorgon 1/3 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  I övermorgon 2/3 

Väder:  Soligt men blåsigt 

 

 

Elevlogg:  
Go dagens! 

Dagen påbörjades i vanlig ordning med frukost och städning, men sen var det fort i väg på utflykt. 

Klockan nio stod bussen redo på kajen för att ta oss till en vandring genom den fantastiska lager-

bladsskogen, i nationalparken Garajonay. En guide tog oss på en fyra kilometers gång där hon lärde 

oss om Laurisilva som skogstypen heter på spanska. Flera av oss fascinerades av de många arter vi 

kände igen från hemma. Bland lagerbladen växte bland annat järnek, ljung, maskros, viol och präst-

kragar. Skogen ligger högt uppe i bergen så det blåste en hel del, men det gjorde oss ingenting, vi 

njöt av naturen ändå! 

Efter detta tog vi oss till en fin rastplats där vi åt lunch och fikade lite grann. Därefter tog bussen oss 

vidare till en utsiktsplats där det blåste så mycket att de små (som jag, Ángela) nästan flög fram. Till 

sist vandrade större delen av klassen ned för stupet från byn Arure ner till dalen Gran Rey. En kämpig 

resa men alla klarade sig helskinnade ned med leenden på läpparna och bilder på den magiska 

utsikten. Nu ser vi, trots möra ben fram emot lite nattsnorkling! 

¡Hasta mañana! 

/Ángela & Joar  



 

Regnskogen och ”farfars skägg” som de kallar mossan på träden.  
       

  



Personallogg:  
Idag har vi varit ute på äventyr hela dagen. Det började med att vi hoppade ombord på bussen som 

bar upp mot bergen på La Gomera. Där bussen stannade på flera utkiksplatser fick vi blicka ut över 

helt fantastiska utsikter. När vi hade åkt lite länger in på ön så fanns det en otrolig lagerbladsskog 

som påminde väldigt mycket om en regnskog. Det är otroligt fascinerande med öar som La Gomera 

och även El Hierro, där naturen är otroligt omväxlande och det kan gå från jättebergigt, torrt klimat. 

Till en superfruktig regnskogsmiljö där temperaturen skiljer flera grader. Inne i skogen så tog vår 

guide oss ut på en liten vandring runt i skogen längs en vandringsled som var supermysig. 

Sedan började det närma sig lunch och guiden tog oss till en rastplats där det fanns en lekpark med 

bland annat gungor som jag och några elever testade och gungade järnet ur. På rastplatsen fanns det 

också ett trevligt café där vi kunde unna oss en kaffe innan vi åkte vidare med bussen på en liten väg-

slinga bland bergen där vi åkte igenom jättegulliga byar och jättefina utsikter. Sista busstoppet var i 

Arure där en vandringsled börjar, som går ut längs ett av bergen vilket sträcker sig till Valle Gran Rey 

som är byn där Älva ligger förtöjd. Denna led är fantastisk och bjuder på en otrolig utsikt 800m över 

havet. 

När vi hade tagit oss ner för berget och ombord på Älva avnjöt vi en schysst middag och delar av 

klassen förberedde sig för lite nattsnorkling där jag också följde med. Vi såg små minihajar som var ca 

50 cm långa som simmade runt längs botten. Några såg en bläckfisk och även en enorm rocka som 

lätt var över 1 meter i längd och bredd.  

Denna dag har varit kanonbra och enligt mig roligaste dagen hittills på resan. 

Ha det så bra där hemma. 



 

Lite blåsigt på toppen av bergen. 

 



 

De tappra som sedan gick ner för berget på en brant serpentinstig med ledning av guiden. 

 

 

 

Älva inringad långt där nere i Puerto Vueltas. 


