
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 3 februari 2023 

Elevloggare: Hassan, Arvid  

Personalloggare: Catarina  

Position: Santa Cruz de Tenerife 

Planerat datum för att segla vidare: 7/2 hemresa 

Beräknad ankomst till nästa hamn:  - 

Väder: Växlande molnighet, nordostlig vind 5-7 m/s, 20 grader 

 

 

Elevlogg:  
Idag på morgonen runt kl. 08:30 så kom vi fram till hamnen i Santa Cruz de Tenerife. När vi väl var 

inne i hamnen så såg vi att en segelbåt låg på vår hamnplats så vi fick lägga till på en annan del av 

hamnen än vad vi först hade planerat.  Den platsen som vi tog i stället fick vi inte ligga på för hamnen 

så vi fick en ny hamnplats tilldelad till oss. Vi fick då åka längre in i hamnen och ta en trängre plats 

som var svårare att komma in i. Efter våra två tilläggningar på morgonen så åt vi en god tomatsoppa 

med majsbröd till lunch och sen så åkte vi kollektivt till en strand i närheten för att ha snorklings-

bingo med vaktlag 1 som ledare. 

På snorklingsbingot så letade man efter olika saker på botten av stranden/piren som vi var vid. De 

sakerna som vi letade efter var till exempel hårdkoraller, mjukkoraller och fiskar. Om man inte ville 

snorkla så fanns det också bingogrejer att hitta eller göra på land som till exempel att bygga en bark-

båt, ett sandslott eller hitta glasbitar som formats av havet. Efter snorklingen så stannade några kvar 

och badade på stranden eller solade medan andra åkte tillbaka till båten för att fixa middag eller 

plugga till morgondagens klass 8 prov. 

 

Personallogg:  
Hej, Catarina kock ombord på Älva! 

Efter lunch tog jag och Bauer oss till LIDL för proviantering av frukt och grönt samt lite extra till byssa-

lagets slutmiddag imorgon. Barnen tillbringade eftermiddagen på stranden med lekar, det är nog 

välbehövligt, tröttheten börjar göra sej synlig hos de flesta men nu är det bara dagar kvar tills ni har 

era ätteläggar hemma i Sverige igen       Under kvällen förbereder byssalaget sin middag och många 

sitter och pluggar in i det sista. 

Tack och godnatt från oss till er! 


