Logg från Älva
Datum: 10 december 2016
Elevloggare: Sofie och Johan M
Personalloggare: Veronica
Position: Till ankars Utanför Isla Graciosa
Beräknad ankomst till nästa hamn: Morgonen den 12 december
Planerat datum för att segla vidare: Imorgon kväll den 11 december
Väder: As nice, klar blå himmel hela dagen!

Elevlogg:
Hola el landkrabbos!
Dagen började som vanligt med frukost, städning och lite lektioner på förmiddagen. Dagens stora
höjdpunkt var toppen av ett berg precis utanför båten. Färden verkade lång men var ganska kort
även om det var ca 200m högt. När vi väl var på toppen fick man en exemplarisk dab av Kalle som
gjorde att det värt att ta sig upp till toppen! Därefter splittrades gruppen då några fortsatte sin färd
mot den lilla men charmiga staden/byn medan de andra drog sig tillbaka till Älva för att glassa och
bada i solen. Men det roliga var inte slut än.. Utan vi fick en utomordentligt smakrik middag av
resturangen ”El Dadlos” ! Sen var det slut på det roliga för idag!
Over and out från el raggmuncos och los snitchlos!

Personallogg:
Hej på er alla!
Vi vaknade till ännu en dag av vackert väder och äventyr. Förmiddagen tillbringades ombord med
lektioner i fartygsbefäl och marinbiologi. Efter en smarrig linsgryta till lunch bar det av mot Graciosas
högsta punkt, berget på hela 174m ö.h! Det var en trixig väg upp med rullgrus och stora stenar. Men
upp kom vi och möttes av en fantastisk utsikt över ön, havet, Lanzarote och Älva.
Nedfärden var aningens läskig och man fick akta sig så att sjukvådsväskan kunde förbli oanvänd. Vi
fick se både ödlor och den endemiska piplärkan som huserar här. Alla kom ner glada och nöjda och
några orkade fortsätta promenaden bort till byn 2,5km bort. Medan resten väntade på första
ribbturen tillbaka. Vi passade på att bygga lite sandskulpturer, rita i sanden och köra ”bottle-flip”.
Robban och Stefan kom och hämtade oss i ribben och körde oss säkert tillbaka till Älva där det
badades och snorklades lite innan det var dags för att få avnjuta en tvårättersmiddag tillagade av
vaktlaget Dadlarna. Goda fläskkotletter med ugnsbakade rotsaker och kladdkaka till efterrätt.
Nu spelas det schack och kort i salongen och ankarvakten är i gång.
God afton och hej då från oss!
/Veronica

