Logg från Älva
Datum: 8/12-16
Elevloggare: Johan L och Anna
Personalloggare: Lasse
Position:Till ankars vid Isla Graciosa
Beräknad ankomst till nästa hamn: 12/12
Planerat datum för att segla vidare: 11/12
Väder: Soligt och varmt

Elevlogg:
Morgonen inledde med frukost och vaktgång, därefter var det städning av hela båten. Efter det
delades vi upp i två olika grupper där vi läste fartygsbefäl klass 8 och marinbiologi. Vi hade lektioner
till 17:00, mellan dessa lektioner var det vakter. Nu har vi seglat i 1 dygn och vi ska snart lägga ankare
intill Isla Graciosa. Dagen i helhet har varit bra. Nu ska vi kolla på film och invänta morgondagen med
mycket snorkling samt att upptäcka Isla Graciosa.
And let’s be careful out there!!

Personallogg:
Hej igen
Vi har haft fint väder idag, tyvärr alldeles för lugnt för att kunna segla. Visserligen har vi haft stor-,
fock- och ett försegel uppe, men de har mest fungerat som stödsegel. I gengäld brukar sånt här väder
ge bra möjligheter att se val, men tyvärr dök ingen upp. Det enda som visade sig var ett par
stormsvalor, en lira, en flygfisk samt ett tiotal delfiner.
Eleverna har fullt upp under dagarna med fartygsbefäl och marinbiologi, de jobbar på riktigt duktigt.
En viss trötthet kan skönjas vilket är helt normalt då dagar och nätter fylls med vaktgång, lektioner
och byssatjänst.
Isla Graciosa är en fantastisk liten ö precis norr om Lanzarote, här finns en del vulkankullar,
sandständer, klippor, buskar men inga träd. Ca två kilometer norr om oss ligger den lilla byn med ca
800 invånare. Under vår vistelse här kommer vi snorkla, göra vår andra hårdbottenexkursion och
även en vandring runt ön.
Vi har det fortsatt fantastiskt trevligt ombord, vi umgås och alla hjälper till med allt som behöver
göras, stämningen är väldigt bra. Lika härligt som vanligt att vara ombord på Älva.

Återigen, vi har det bäst
Lasse

