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Efter 4 års tro tjeneste er
den gamle hjemmeside gået på
pension og en ny og forhåbentlig
forbedret udgave har erstattet
den.
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Adressen er stadig den samme:
www.holiday-crete.com men
der er kommet et nyt layout og
tilføjet nyt indhold.
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Hus og have har jo forandret sig
i årenes løb, så der er lagt nye
billeder på siden.

Fly til Kreta
Billeje på
Kreta
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Hvis du vil
vide mere...
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Om nyhedsbrevene fra
Villa Talea
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Teksterne er også blevet reviderede og der er tilføjet nyt materiale.
Hjemmesiden er stadigvæk en af
internettets mest omfattende
’rejse-guides’ på dansk, når det
gælder Kreta.

Et screenprint af den nye
hjemmeside.
Så hvad enten man har lyst til at
leje Villa Talea eller ej, håber vi
at hjemmesiden stadig vil være
et inspirerende og informativt
sted at besøge, hvis man vil vide
noget om Kreta og Grækenland.
Endelig er der lavet tekniske
rettelser og nye ting af den slags
man ikke rigtigt ser - men som
har betydning for hjemmesidens
funktion.
Klik dig ind på hjemmesiden
og se, hvad vi har lavet. Vi håber, du vil synes om det.

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt
nytår!
Καλά Χριστούγεννα
και Χρόνια Πολλά
(Kalá Khristoiænna
kæ Khronia pollá)

Glædelig jul og ’mange år’,
siger man på græsk.

SIDE

2

Skelet af en kretensisk dværgelefant
(Elaphas creticus).
Emmen Zoo, Holland.

Elefanter på Kreta
Nej, der er endnu ikke gået så
meget kuk i klimaet, at der er
begyndt at dukke dyr fra de
tropiske egne op på Kreta.
Men der har faktisk levet elefanter på Kreta engang for
længe siden.
Den uddøde
kretensiske
dværgelefant
levede på
Kreta for
mellem 1,8
millioner og
10.000 år
siden.

Altså før de første mennesker kom til Kreta. (For ca.
8.000 år siden).

de begrænsede fødemuligheder på en isoleret ø ved at
antage sin dværgform.

Elefanten var kun en tiendedel så stor som nulevende
elefanter.

Det er i hvert fald teorien,
men man ved i virkeligheden
ikke særlig meget om disse
dyr.

Den kom sandsynligvis til
Kreta på et tidspunkt hvor
forskydninger i havbunden
gjorde øen landfast med de
omliggende kontinenter og
nedstammer sikkert fra den
(ligeledes uddøde) europæiske skovelefant.
Da Kreta blev en ø udviklede
elefanten sig og tilpassede sig

Sammen med elefanterne
levede der også næsehorn,
flodheste og små rådyr på
øen. Allesammen er de uddøde for længst.
...og selvfølgelig kan du læse
mere om Kretas forhistoriske
dyr på den nye hjemmeside.

Den græske redningsplan
Forleden tikkede en lille historie ind på mailen, som oversat
til dansk lyder ca. sådan er:

”Det er en
sløv dag i en lille
græsk landsby…”

Det er en sløv dag i en lille
græsk landsby. Tiderne er
hårde, alle er i gæld, og alle
lever på kredit. Denne dag
kommer der imidlertid en rig,
tysk turist til landsbyen. Han
standser ved det lokale hotel,
går ind og lægger en 100 euro
-seddel på disken ved receptionen og siger at han ønsker at
inspicere værelserne for at se,
om han har lyst til at tilbringe
natten der.
Ejeren giver ham nogle nøgler,
og så snart den besøgende er
gået ovenpå, snupper han de
100 euro og løber ind ved

siden af for at betale sin gæld
til slagteren.
Tak, siger slagteren, tager de
100 Euro og løber ned ad
gaden for at tilbagebetale sin
gæld til grisehandleren.
Grisehandleren tager de 100
Euro og skynder sig afsted for
at betale sin regning til leverandøren af foder og brændstof. Han bliver mægtig glad,
for med de 100 Euro kan han
nu betale de drinks han har
købt på klods på tavernaen.
Kroværten på sin side giver
pengene videre til den lokale
prostituerede, der sidder i
baren. Også hun har hårde
tider og har måttet tilbyde

ham sine 'tjenester' på kredit.
Hun tager pengene og styrter
straks hen til hotellet, hvor
hun betaler sin værelsesregning til hotelejeren, som lægger de100 euro tilbage på
disken.
I samme øjeblik kommer den
rejsende ned ad trappen. Nej,
desværre. Han synes ikke
værelset er tilfredsstillende,
siger han, tager de 100 Euro,
og forlader byen.
Ingen har produceret noget.
Ingen har tjent noget. Men alle
er gældfri og ser på fremtiden
med meget større optimisme.
Det er sådan, den virker - den
græske redningsplan.

Brolægning á la kloster

Den nye
brolægning med
marksten på
parkeringspladsen

Ved Villa Talea har vi brugt
efteråret på at få bygget og
udbedret lidt mere.
NYHEDSBREV

Vi har forbedret opkørslen til
huset med ikke mindre end 4
tons cement i et forsøg på at
’rette bjergskråningen ud’ og
gøre den mere kørevenlig.

ved de gamle klostre på Kreta.

Og så har vi brolagt parkeringspladsen ved huset med
inspiration fra brolægningen

Ovenpå har vi så brolagt med
marksten, hentet rundt omkring på vores grund.

Først har vi støbt en bund af
armeret jernbeton for at lave
et holdbart fundament.

DECEMBER,

2011
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Egeskov fra oldtiden
Rouvasskovene
syd for
Villa Talea

frodige skove.

Der er meget lidt
tilbage idag. Allerede i romertiden
eksporteredes træ i
stort omfang til hele middelhavsområdet.
Psiloritis-bjergene syd for Villa
Talea kaldes også Ida-bjergene.
Navnet kommer af det oldgræske
(doriske) ord 'idhi', der betyder
skov eller skovklædt bjerg.
For i oldtiden var Kreta og Psiloritis kendt viden om for sine store,

Og de senere venetianske og tyrkiske herskere tog også godt for
sig af tømmeret, så der i dag kun
er ca. 10% af øen, der er dækket af
skov.
Alligevel finder man en af Grækenlands største egeskove lige syd for
Villa Talea.

Det er primært Kermes Eg, der
gror her i Rouvas kløften på Psiloritis’ sydskråning. Men også cypres,
cedertræ, kristtjørn og en art af
Zelkova (Zelkova abelicea, i familie
med elm), der kun findes på Kreta.
Hvis man kun har oplevet sol,
strand og vand på Kreta, er en
skovtur i Rouvas, som at komme
til et helt andet land.
… og selvfølgelig kan du læse mere om Rouvas skovene og Kretas
flora på den nye hjemmeside :-)

Kretensisk soløjetræ
På skråningerne omkring Villa
Talea kan man finde den lille ca. 50
cm høje busk kaldet Kretensisk
Soløjetræ (Cistus creticus).

parfume og røgelse og til forskellige medicinske formål.

Fra marts til juni blomstrer den
med fine purpurrosa blomster og
selve busken er stedsegrøn med
dunhårede, grågrønne blade.

På Kreta var Labdanum tidligere
en vigtig eksportartikel. Harpiksen
blev sendt til Alexandria i Egypten
og derefter med karavane videre
til landene i Nordafrika og Mellemøsten så langt som til Sudan.

Bladene og de unge grene er beklædt med aromatisk duftende
kirtelhår. Det dufter omtrent som
friskt, nysavet træ.
Soløjetræ har siden oldtiden været
værdsat for sin klæbrige harpiks
kaldet 'Labdanum', der i årtusinder
har været brugt som ingrediens i

I dag bruges det stadig i parfumer,
sæber og som aroma i f.eks. slik.

I antikken brugte man en helt særlig metode til at trække den klæbrige harpiks af buskene. Man lod
geder græsse mellem bevoksninger
med Soløjetræ, hvorved harpiksen
satte sig fast i dyrenes skæghår.

Derefter kunne man klippe skægget af gederne og koge det. Da
harpiksen ikke er vandopløselig
flød den op til overfladen, hvor
den kunne indsamles.
Fra middelalderen har man brugt
at trække en slags rive påsat med
lange snore af læder eller bast
igennem buskene. Harpiksen sætter sig på snorene og kan trækkes
af derfra.
Det sidste sted i verden, hvor
Labdanum stadig høstes efter de
traditionelle metoder er i området
lige øst for Villa Talea ved landsbyen Sisses.

Fly til Kreta ≈ Billeje på Kreta
Brug vores hjemmeside når du skal
købe flybilletter eller leje bil på
Kreta.

også betale sig at kigge indenfor
hos rejsearrangører som f.eks.
Apollo og Star Tour.

På hjemmesiden har vi altid opdaterede informationer om alle relevante flyselskaber og søgemaskiner.

Her kan man også sommetider
finde billige flybilletter.

I sæsonen flyver Cimber-Sterling
og Norwegian direkte fra Kastrup
og Billund til Kreta. Men det kan

Gælder det leje af bil på Kreta kan
man også med fordel bruge vores
hjemmeside. Vi har links til en af
de billigste biludlejere (som vi selv
bruger) samt flere andre.

Og man kan se de aktuelle priser
på de forskellige biltyper.
Vi er også gerne behjælpelige med
at arrangere billejen for gæster i
Villa Talea.

”… en skovtur
i Rouvas
er som at
komme til et
helt andet
land.”
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Mere information
Udlejning og ledige tider, seværdigheder,
natur, kultur, vejr og klima, og meget mere...

Villa Talea,
Εξάντηρ, 74 057 Δ. Μςλοποτάμος,
N. Ρεθύμνηρ , Κπήτη

Læs tidligere nyhedsbreve fra Villa Talea.

Se hvornår huset er ledigt og book online.

”Klik på
ikonerne til
venstre, hvis

Læs om seværdigheder på Kreta.

du vil vide
mere”

Hvordan er vejret - lige nu og året rundt på Kreta.

Rejsebøger, romaner, kort og opslagsbøger om Kreta.

Kontakt os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål.

Villa Talea's nyhedsbreve
3-4 gange om året udsender vi et
lille nyhedsbrev (som dette) via mails
til dem, der måtte være interesserede.
I nyhedsbrevene vil vi f.eks. introducere særlige tilbud - eller fortælle
om andet spændende fra huset, Kreta eller Grækenland i almindelighed.
Man kan tilmelde sig fremtidige
nyhedsbreve fra Villa Talea ved at
klikke her. Er man helst fri, kan man
naturligvis også afmelde nyhedsbrevet.

