Logg frå n Alva
Datum: 11/12-2018
Elevloggare: Engla och Vincent
Personalloggare: Veronica
Position: N28°08,2´ W015°25,2´ (Gran Canaria) Puerto de la Luz
Segelsättning: Inga segel
Fart: Förtöjda
Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: 15/12
Planerat datum för att segla vidare: Avgång 13/12 kväll.
Väder: Sol med lite moln och dis, 23°C.

Elevlogg:
Tjollahoppsan era iskuber i Svearike!
Idag runt klockan 9 anlände vi till Las Palmas! Vid hamnplatsen möttes vi av byggarbetare som la
asfalt som inte var lika roade av vår ankomst. Vi fick lägga loss och lägga till vid en annan hamnplats
en liten bit bort. Efter en stund städade vi och åt en ljuvlig laxröra till lunch och vi fick info av
kaptenen att vi var på en säkerhetsklassad hamn. Vid klockan 13 begav sig klasserna till stranden för
att snorkla. Det var dock bara en liten del av gruppen som snorklade. Medan resten var vid stranden
och snorklade blev Vincent den tredje som begav sig till sjukhuset, denna gång för att kolla upp
ögonen.
Till middag blev det korvgryta med pasta med tillbehör som ex feta ost. Klockan 19 samlades vi på
kajen för att bege oss till stranden. Där spelade vi fotboll och kubb och några brottades bla Vincent
på stranden, för lite omväxling! Och vi avslutar kvällen med en liten pluggstuga. ☺

God fortsättning på er där hemma ☺

Personallogg:
Hej alla!
Idag kom vi till Las Palmas, Gran Canaria vid 9-tiden. Efter lite krångel med kajplatser så fick vi tillslut
lägga till. Planen för dagen var att kika närmare på platsen för vår nästa hårdbottenexkursion och
därefter hinna med lite självstudier i marinbiologi och fartygsbefäl. Så efter lunch gav vi oss av mot
Playa de Las Canteras. Stranden var sandig och fin men ingen höjdare för snorkling och
hårdbottensundersökningar så vi vandrade vidare mot Playa de El Confital som är en ”surf-strand”. Vi
stötte på ett par tjusiga ödlor och försökte oss på att plocka kaktusfrukter (ingen bra idé..)
Runt stranden fanns det gott om bra platser att titta närmare på. Vi provsnorklade och fick se lite nya
arter bland annat en muräna. Efter att ha blivit ivägkörda av en herre som tyckte att vi tog hans fiskespot ☺ så promenerade vi tillbaka till båten för middag. Som vanligt en smaskig måltid med trevligt
sällskap.
Då vi haft på känn att stämningen bland eleverna har dalat lite så kom Krister med det fenomenala
förslaget att anordna en fotbolls- och kubbturnering på stranden. Så vi traskade ner till stranden och
lirade loss! Mitt lag vann såklart. Avsprungna och glada kunde eleverna ta sig an rapportskrivande
och plugg till artprov.
Så god natt och på återhörande!
/Veronica

