Logg frå n Alva YH16
Datum: 11.02.2018
Elevloggare: Lina
Personalloggare: Bengt
Position: Tazacorte Hamn, La Palma
Planerat datum för att segla vidare: 13.02.2018
Beräknad ankomst till nästa hamn:
Väder: Soligt, varmt och stark vind.

Elevlogg:
Under natten har vi seglat vidare mot La Palma. Seglingsvädret var alldeles utmärkt och vi tog oss
framåt i runt 10 knop största delen av natten. Trots en del sjösjuka har vakterna skötts tappert
genom hela natten och morgonen. Vi välkomnades till La Palma av ett stort gäng nyfikna turister som
ville titta på tilläggningsproceduren. Väl framme och förtöjda sattes landgången och efter ett kort
möte släpptes besättningen iväg på lite egna äventyr, som ledde en del av oss till nudiststranden,
vilket vi insåg när vi väl var nere på stranden. Det var dock inget som hindrade oss från att kasta oss i
sjön och njuta av att få vara nere i värmen i februari. Efter lite glass och solsken tog en del av
besättningen sig tillbaka till fartyget för att äta middag, medan andra begav sig in till byn för att
smaka på vad det lokala köket har att erbjuda. Allt som allt ett alldeles strålande dygn!

Personallogg:
Hej! Jag heter Benke och är matros och maskinist på den här seglingen. Efter ett par dagars
förberedelser kom vi iväg mot Tazacorte, La Palma. Vi hade ganska god vind under natten och höll
god fart, sjön i sidan och fartyget rullade en del. Många av oss kunde känna lite lätt sjösjuka, men så
är det alltid på den första seglingen när man har varit i land ett tag. Vi la till vid 13-tiden och som
vanligt med en stor publik, men Krister är duktig så det gick bra. Sedan tog jag och några i
besättningen en promenad mot staden Tazacorte som är en härlig och mysig liten stad med genuin
gammeldags bebyggelser. Avrundade med en fika samt njöt av den underbara utsikten över
Atlanten.

