Logg frå n Alva
Datum: 2/12-2018
Elevloggare: Markus och Emelie
Personalloggare: Benke
Position: Till ankars, La Graciosa , Playa Francesa
Segelsättning: Ingen
Fart: Kurs: Beräknad ankomst till nästa hamn: 4/12 2018
Planerat datum för att segla vidare: 3/12 2018
Väder: Klart och soligt

Elevlogg:
Hej loggen! Idag har vi blivit skjutsade till La Graciosa och vandrat upp för en vulkankrater som är ca
200 meter hög, det tog cirka 2 timmar upp och ner. Utsikten var helt fantastisk och man såg ut över
Atlanten och ner för kratern. När vi kom ner igen så snorklade vi och försökte känna igen fiskar från
gårdagens artprov. Det var kallt i vattnet men annars var det väldigt spännande. När vi skulle bli
tillbakaskjutsade så gick ribbens motor sönder samtidigt som den sista gruppen skulle bli skjutsade,
så de ringde till Älva som skickade ytterligare en ribb för att rädda den större ribben. När de skulle
börja bogsera tillbaka stora ribben så gick lilla ribben sönder. Turligt nog kom en trevlig fransman och
hjälpte till med bogsering. Det var kul för oss andra som redan blivit skjutsade. Väl tillbaka på båten
så serverades en mycket god middag bestående av kycklingcurry och ris. Efter middagen så har de
flesta eleverna tagit det lugnt, pluggat och spelat kort. Nu börjar kvällen närma sig sitt slut och snart
ska vi gå och lägga oss.
God natt hälsar vi från Älva!

Personallogg:
Hej!
Jag heter Benke och är maskinist/styrman ombord.Vi seglade in i Graciosasundet vid 0930 och fällde
ankaret i en vik som heter Playa Francesa där efter gjordes det väl i maskin och på däck. Vi fick som
vanligt en god lunch och vid ettiden gav vi oss upp på vulkankratern. Där fick vi njuta av en vacker
utsikt över ön Graciosa och Lanzarotes nordspets. Därefter snorklade leverna i viken utanför och fick
se en hel del intressanta fiskar, tagghudingar och svampdjur. Vi blev hämtade av Carro som körde
flera vändor med ribbåten som mycket riktigt gick sönder på grund av ett elfel men den är nu lagad.
Hälsningar Benke

