
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 04/12-22 

Elevloggare: Irmeli & Anna  

Personalloggare:  Markus 

Position: La Palma Santa Cruz 

Planerat datum för att segla vidare: 6/12-22 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  8/12-22 

Väder: Mycket blåst lite sol till och från även några regnskurar 

 

Elevlogg:  
Efter en mycket trevlig två rätters middag så var de vaktbyte vi tolvslaget. Morgonen började med 

frukost som vanligt med det nya byssanlaget. Därefter blev de en snabb men såklart noggrann städ-

ning för att sedan ge sig av med buss till ett naturreservat upp bland bergen här på La Palma.  

Hemma vid båten kom de även ett stort kryssningsfartyg som la sig framför oss, vilket förklarar varför 

vi behövde byta kajplats dagen innan. Uppe bland bergen i nationalparken var extremt kallt vilket 

kom som en chock för många. Vi åkte till vulkanen vilket var den som fick utbrott förra året, på vägen 

stannade vi för att köpa glass och för de som var mer hungriga även lite extra lunch i Tazacorte. Där 

efter stod vi skakande i nationalparken och lyssnade på en mycket bra guidning av Willie och Edvin i 

trean. Efter det åkte vi tyvärr hem men eftersom de var en lång resa dit så behövde vi ta oss tillbaka 

för att få middag. Middagen var kyckling och ris. Under middagen fick vi glada nyheter om att vi har 

sovmorgon imorgon, så längde vi är uppe till städningen som börjar klockan 09:00 eftre de fick vi 

även reda på att de blir brunch!! Under middagen fick vi reda på att de finns en skål i salongen där 

man kan dra sin Secret santa. För er som inte vet vad det är så är det en hemlig tomte man köper en 

julklapp till. Resten av kvällen var de fri hop och lek men såklart så för de som har vakt så måste de ju 

vara där.  

 

Personallogg: 
Dagens guidningsutflykt började med en spännande busstur upp i bergen. Man ska inte vara höjd-

rädd för att åka med på dessa vägar. Högt uppe bland molnen åkte vi in i vädrets tunnel. Den kallas 

så för att det ofta är helt olika väder på de båda sidorna av tunneln. Mycket riktigt åkte vi in i tunneln 

med regn och kom ut i solsken. Därifrån tog vi oss till den nya vulkanen ”la forma de una mujer” som 

den heter i folkmun. Under år 2021 sprutade den nya vulkanen ut enorma mängder med lava som 

dränkte och delade byn Las Manchas i två delar. En känsla av obetydlighet uppstår när man tittar på 

den jättelika lavan som ringlar sig från 1500 meters höjd och ner till vattnet. Liknande känsla som när 

man tittar upp på stjärnhimlen en vinternatt. Efter det gick resan vidare till naturreservatet La 



Caldera de Taburiente. Där fick vi veta mer om reservatet genom våra guider Edvin och Willy som 

gjorde ett bra arbete trots att de flesta var stelfrusna av kylan på dryga 2000 meters höjd. 

Det är kraftiga väderomslag och helt plötsligt börjar det smattra i riggen och regnet stänker mot 

ventilerna. Dags att krypa till kojs. 

Lärare: Markus 

 

 

 

 

 

 

 


