Logg frå n Alva
Datum: 31/1 2019
Elevloggare: Erika & Hampus L
Personalloggare: Mathilda
Position: Utanför San Miguel de Tájao (Teneriffa)
Segelsättning: Ingen
Fart: 2,5 knop
Kurs: 055
Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag morgon
Planerat datum för att segla vidare: Santa Cruz blir sista
stoppet!
Väder: Gråmulet med låga dyningar

Elevlogg:
Hej alla där hemma!
I morse lämnade vi La Gomera för att bege oss tillbaka till
Teneriffa. Vi begav oss tidigt på förmiddagen efter frukost
och städning. Vi har på vägen haft lektioner om lagar i
sjöfarten och fått fantastisk lunch av vårt byssalag. När vi
nådde sundet mellan La Gomera och Teneriffa fick vi
sällskap av en flock grindvalar som simmade med oss
längs båten! Efter mycket o:ande och a:ande över
valarnas konster, bestämde vi oss för att tucka vidare för
att ta oss ett välbehövligt dopp i det blå. Väl still skyndade
sig alla för att sätta på sig badkläder och kameror, för nu
var det dags att hoppa från peket! Efter mycket badande
och hopp från både peke och akterdäck, var det dags för
oss att bege oss igen. Nu sitter vi och chillar, pluggar och
en och annan sover säkert redan. En sak är säkert; här vid
Kanarieöarna, med shorts och t-shirts, njuter vi frusna
svenskar riktigt, riktigt mycket!
Klart slut, varulstjut!

Personallogg:
Skepp o`hoy!
Sista dagen till sjöss för den här resan.
Vi avgick från La Gomera efter frukost och jag började dagen med att hålla lektion i Regelverk,
Lagstiftning och Miljö. Eleverna var trötta men förvånansvärt intresserade av ämnet.
Fram mot eftermiddagen när vi rundat den södra udden av Teneriffa så såg vi ett stim grindvalar, så
häftigt och såklart uppskattat.
Sammanfattningsvis, lärorik dag med valspaning, sol, vällagad lasagne och bad ute till havs.
Skulle bli förvånad om eleverna har längtat hem idag.
// Mathilda

