Logg från Älva
Datum:

14/12-16

Elevloggare: Jesper J och Adde
Personalloggare: Veronica
Position: Till ankars vid Isla de lobos
Planerat datum för att segla vidare: imorgon efter lunch
Beräknad ankomst till nästa hamn: Sköldpaddviken, Teneriffa, på lördag
Väder: soligt utan moln

Elevlogg:
Idag började vi dagen extra tidigt för att hinna med en guidad tur av en marinbiolog i Arrecife
kl.07.00. Efter det tog vi oss tillbaka till Älva för att städa och sen sätta kurs mot Isla de Lobos.
Eftersom att vi hade en sådan fin medvind kunde vi sätta vår bredfock och börja glida mot vår
destination. På vägen fick vi sällskap av en stor flasknosdelfin. Under fem timmars segling fick vi
chansen att lära oss lite hur man använder en sextant vilket är ett navigeringsinstrument som man
mäter höjden till solen med. Sedan fick vi en tvårätters finmiddag av byssanlaget. Eftersom att vi är
den första klassen som någonsin är på ön ska vi imorgon utforska och se hur det ser ut.
Tack å hej.

Personallogg:
Hej där hemma!
Idag har vi gått upp tidigt och fått förmånen att träffa en lokal doktorand som visade oss det marina
livet I Arrecife. Vi klafsade runt i tidvattenzonen och letade efter spännande arter och vår guide
visade oss en massa fantastiska varelser. Vi fick se sjöhare, sjögurkor, små sjöstjärnor, svampdjur,
olika sorters krabbor med mera men roligast av allt: den utrotningshotade havsängelen!

Efter den tidiga exkursionen städades båten, eleverna bunkrade godis från supermercadon och sedan
satte vi kurs mot Isla de Lobos. Vinden blåste lite lagom och ett par elever fick klättra upp i riggen för
att sätta bredfocken.
Under seglatsen mot Lobos dök en flasknosdelfin upp och förgyllde dagen ännu mer.
Väl framme vid Lobos ankrade vi och blev serverade en tvårättersmiddag av vaktlaget Schnitzlarna.
Kikärts- och sötpotatisburgare med hembakat bröd och klyftpotatis. Till efterrätt en vit
chokladmousse med kokossmak och en jordgubbsås med ingefära. Nu är vi alla mätta och glada och
kommer att somna gott till vågskvalpet. Det finns således ingenting att klaga på.
Varma och soliga hälsningar från oss alla till er alla!
/Veronica

