Logg från Älva
Datum: 12 december
Elevloggare: Matilda och Jakob S
Personalloggare: Lasse
Position: Förtöjda i Arrecife
Beräknad ankomst till nästa hamn: Isla de Lobos 14:e
Planerat datum för att segla vidare: 14:e
Väder: ca 25 grader

Elevlogg:
Hej alla underbara. I morse anlände vi med Älva till bryggan i Arrecife, allt bra. Denna dag har bestått
av lektioner i marinbiologi och Fartygsbefäl och sedan egen tid. Vi har varit i land och kollat in staden
och hamnen i Arrecife. I staden så har vi ätit och letat efter internet. Rektorn Pelle anlände också vid
kl 17:30 och då fick han se har fantastiskt vi har det här ombord. Vi har också haft Rent Skepp vilket
betyder att vi har städat hela båten och tekniskt sätt vänt den ut och in.

Personallogg:
Vi lämnade den härliga ön Isla Graciosa igår kväll. Det blev en lugn resa för maskin ner till Lanzarotes
”huvudstad”, Arrecife. Här ligger vi nu i marinan. Dagen har som eleverna skrivit bestått av lektioner
och ”rent skepp”, dvs en grundligare städning av hela fartyget som görs varje gång Älva kommer till
en ny hamn. Eleverna uppskattar även civilisationen, kan det vara uppkoppling som drar? Isla
Graciosa gav oss väldigt fina upplevelser, med härliga vandringar, bra hårdbottenexkursion fint bad
och snorkling.
Här i Arrecife kommer vi att göra en busstur till nationalparken imorgon eftermiddag och på onsdag
kommer vi att få en guidning i tidvattenzonen av en lokal biolog. Därefter beger vi oss mot Isla de
Lobos, en liten ö tillika naturreservat norr om Fuerteventura. Ingen av oss har tidigare varit där så det
blir spännande att se vad ön har att erbjuda.
Eleverna jobbar på bra med arbetet i både marinbiologi och fartygsbefälskursen, resultatet kommer
säkert att bli riktigt bra.
På återhörande
Lasse

Vad?! Sjöhästar i hamninloppet?

