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Ørnen er landet
...og det gør den hver aften i en

Så blev det endelig færdigt!

af de tre ørnereder, vi foreløbig
har lokaliseret indenfor en
radius af ca. ½ kilometer fra

Efter næsten 2 år med kontrakter, advokater, byggeri og indkøb

huset.

er vores græske sommerhus færdigt. Og i skrivende stund nyder
de første gæster udsigten til Kreta højeste bjerge fra Villa Taleas

Når natten falder på kommer
uglerne frem og hen over den

terrasser.

oplyste swimmingpool kan man
sommetider se flagermusene

Hvis der var nogen, der

jage insekter.

for 3-4 år siden havde
spurgt os, om vi skulle

Kreta er kendt for et rigt dyreliv.

have hus på Kreta, ville

ikke mindst er der mange

vi nok have set

trækfugle og rovfugle.

undrende på

Du kan læse mere om dyrelivet

vedkommende.

på vores hjemmeside her.

Ganske vist har vi

Oliven, vin og Raki

været rigtig mange

nok den, vi foretrækker.

Men bygge hus på øen...?!

gange på Kreta - og af

Efteråret nærmer sig, og det er

alle græske øer er det

ved at være sæson for at høste
oliven på Kreta.
Vindruer har man allerede

høstet i løbet af august og

Og så alligevel. Under et besøg på øen i august 2006 gav vi os til

september og vinproduktionen

at lege med tanken. På en ferie kan man jo få tiden til at gå med

er i fuld gang.

de underligste ting, så vi tog lidt tilfældigt kontakt til en mægler
og tilbragte en rigtig hyggelig eftermiddag med at køre rundt og
se på huse og grunde.

Drueskaller og andre rester fra
vinproduktionen bliver sat til
gæring og i løbet af oktober

Men det, der vel egentlig bare var en ferieflirt med en drøm, viste
sig at være noget, der faktisk kunne blive virkelighed. Derfor fløj
idéen ikke bare ud af hovedet, da vi fløj hjem. Den blev
hængende - og den blev grundigt gransket i de næste uger med

kommer der for alvor gang i
hjemmebrænderiet på øen. Så
skal der laves 'raki' - eller
'tsikoudiá', som det hedder på
kretensk.

det resultat, at vi allerede i oktober vendte tilbage. Denne gang
bevæbnet med indgående research af boligmarkedet på Kreta,

Du kan læse om kretensk mad

masser af spørgsmål og aftaler med et hav af mæglere. Og så gik

og se en video om raki-

jagten på hus og grund for alvor ind.

brænding på hjemmesiden her.

Resten af historien kan du læse på vores hjemmeside her. Du kan

www.holiday-crete.com

også læse om, hvorfor huset kom til at hedde 'Villa Talea'.
Vores hjemmeside er på tre

Spred det glade budskab!
Vi tillader os hermed at sende dig det første nyhedsbrev fra Villa
Talea. Vores græske feriehus, som nu er klar til at modtage gæster

sprog: engelsk, tysk og dansk.
Først og fremmest er det en
præsentation af vores feriehus,
men der er meget mere.

i sæsonen 2009.
Kreta er en spændende og

Vi håber, du vil tage dig tid til at kigge lidt på hjemmesiden, hvor du

smuk ø, og vi har prøvet at

både kan læse om vores hus og de mange seværdigheder på

beskrive dens geografi, klima,

Kreta.

flora, fauna, historie... og nogle
af alle de seværdigheder, man

Vi vil selvfølgelig blive glade for at så mange som muligt får

kan opleve, når man besøger

lejlighed til at stifte bekendtskab med hjemmesiden, så hvis du vil

øen.

have ulejlighed med at videresende dette nyhedsbrev til dine emailkontakter, vil vi være meget taknemmelige.

Villa Talea's
nyhedsbreve

Præsten passer poolen.

3-4 gange om året udsender vi
et lille nyhedsbrev (som dette)
via mails til dem, der måtte

Når man befinder sig nogle tusinde kilometer fra sit hus, gælder

være interesserede.

det om at have gode forbindelser, hvis man skal sikre sig, at alt
er i orden. Vi har forbindelse til Vorherre selv... næsten.

I nyhedsbrevene vil vi f.eks.
introducere særlige tilbud - eller

fortælle om andet spændende

Vi har været så

fra huset, Kreta eller

heldige, at Papa

Grækenland i almindelighed.

Georgios, som også er
præst i landsbyen
Exantis (hvor huset
hører hjemme), og
hans kone Irini, har
påtaget sig at passe
hus og pool for os.

Man kan tilmelde sig
fremtidige nyhedsbreve fra Villa
Talea ved at klikke her.
Er man helst fri, kan man
naturligvis også afmelde
nyhedsbrevet (se nederst).

Hver dag i sæsonen

Vi har denne (første) gang

kommer Papa Georgios

udsendt nyhedsbrevet

en tur forbi huset. Nogle gange har han ikke nået at skifte fra den

uopfordret til dem, vi kender.

lange, sorte præstekjortel, men det forhindrer ham ikke i at

Men ellers vil vi kun udsende til

kravle ned i swimmingpoolens maskinrum for at checke om alt er i

dem, som har givet os deres

orden.

mailadresse fordi de har ønsket

Her efterfylder han med vand, tester for Ph-værdi og klor, tilser

at leje huset eller modtage

pumpe, strøm, filtre og alt det andet, der skal til, for at poolen er

mails fra os.

ren og sikker at bruge.

Og når der er gæster i huset, sørger Irini for den ugentlige
rengøring, skift af sengelinned og håndklæder osv.

Selv bor Georgios og Irini med deres fem børn i et lille hus inde i
selve landsbyen ca. ½ kilometer fra Villa Talea. De er derfor altid
i nærheden, hvis der skulle opstå problemer.

Om søndagen er det Papa Georgios, der forestår gudstjenesten i
en af de to kirker i Exantis. Du kan læse om religion og kultur i
Grækenland og på Kreta på vores hjemmeside her.

Man kan tilmelde sig fremtidige nyhedsbreve fra Villa Talea ved at
klikke her. Næste nyhedsbrev regner vi med at udsende først i det
nye år. Jul og nytår tilbringer vi selv på Kreta, så i næste
nyhedsbrev vil vi kunne fortælle lidt om, hvordan disse højtider
fejres på de kanter.

Villa Talea, Εξάντης, ∆. Γεροποτάµου, N. Ρεθύµνης , Κρήτη

www.holiday-crete.com.

Klik her, hvis du vil afmelde nyhedsbreve fra Villa Talea

