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Last-minute tilbud
Her er en lille forårshilsen fra Kreta, med lidt nyt fra Villa Talea og
omegn.

Der er stort set booket op i
2009, men i højsæsonen er der

Det har været påske, som er den største højtid i Grækenland, og det blev

da en enkelt ledig uge i juli og

behørigt fejret også i 'vores' lille landsby.

også en i august.

Der var procession fra kirken midnat til påskesøndag (d. 19. april dette år

Er man hurtig kan man nu få en

i den græsk-ortodokse kalender), hvor alle samledes udenfor kirken og fik

lille ferie i Villa Talea til en billig

tændt lys, som man derefter bar tilbage til sine huse. Se mere om græske

pris.

højtider og festdage her.
Vi giver 25% rabat på disse 2
uger, hvis man fortæller at man

Havearbejde

har set tilbuddet i nyhedsbrevet
i meddelelsesfeltet, når man

Vores forårsbesøg i huset i marts og april gjaldt først og fremmest haven.

Der var ikke meget beplantning tilbage på grunden efter husbyggeriet
sidste år, så der er blevet hentet ny muldjord og plantet i tre små
afdelinger rundt om huset.

booker.
Man kan booke online her.

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 rabatter og
lejetilbud - 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 (se nederst)

De fleste af planterne har vi fået som aflæggere fra haver og potter i
landsbyen, men vi har da også været på indkøb og sat roser, pelargonier,
spanske margueritter og andet godt.

Ved indkørslen har vi sat en koglepalme. Den ligner en mellemting
mellem en palme og en bregne, men er ingen af delene. Den er helt sin
egen ældgamle plantefamilie, beslægtet med nåletræer. I Danmark kan
den fås som potteplante.

Sammen med Papa Giorgios og Irini har vi anlagt timerstyret kunstvanding
og håber nu på det bedste for vores små, nye planter i de kommende 4-5
måneder uden regn.

Til efteråret regner vi med at tage
fat på resten af grunden og få sat
nogle af de lidt større ting.

Vi er blevet anbefalet at plante
Australsk Flaskerenserbusk
(Callistemon rigidus), som skulle
være hårdfør og smuk med røde,
'flaskerenser-blomster', men skal
selvfølgelig også se om vi ikke kan få
plads til en figen, et granatæble, appelsin og citron. Eller måske skulle vi
have en avocado også? Eller fersken, eller... en lidt større grund, måske?

På skråningen vil vi prøve at følge hvad der gror vildt langs vejen i øvrigt f.eks. nerier og mimoser. Oliven behøver vi nok ikke at plante, det er ikke
lige frem en mangelvare i omegnen.

De vilde planter
Ellers har vi måttet 'nøjes' med de vilde planter, som er kommet af sig
selv. Det er til gengæld også imponerende, hvad der gror.

Her om foråret er Kreta dækket af et rigt varieret blomstertæppe. Alt er
grønt og frodigt og ligner slet ikke det afsvedne landskab senere på året.

Mange af de vilde blomster, der gror
i grøftekanter, i makien og under
oliventræerne er dem, man finder
som haveplanter andre steder.

Omkring huset blomstrede den vilde
Gladiolus (Gladiolus italicus) med
fine rosafarvede blomster på høje,
svajende stængler. Og den kretiske
bjergrose, (Cistus incanus creticus)
som er en lille busk med lilla blomster og klæbrige blade, der dufter som
nysavet træ voksede mellem vild timian, salvie, kamille og rosmarin.

Dertil den lysende grønne vilde fennikel, blå iris, røde valmuer og
udbredte tæpper af Afrikansk Surkløver (Oxalis pes-caprae), som egentlig
er en meget aggressiv form for ukrudt, men smuk, når den danner store
tæpper af gule blomster under oliventræerne.

Her og der fandt vi en lille orkidé. Dem er der omkring 60 forskellige af
på Kreta og de er en af årsagerne til at øen er velbesøgt at botanikere i
foråret.

Læs evt. mere om Kretas flora her.

Ny butik i Exantis

Da den nuværende 'Taverna Maria' blev åbnet satte man en hængelås for
den lille blå dør til det gamle kafeneion overfor og lod det hele stå som
det var. Siden da har det lille sted ført en hensygnende tilværelse inde
bag morbærtræerne, der vokser på den lille plads midt i landsbyen.

Men nu har Kostas og hans hollandske kæreste Anja besluttet at lade det
gamle sted genopstå som en lille butik.

Det gamle inventar med de traditionelle kretenske møbler, kakkelovnen
midt i rummet og de små fletstole er blevet pudset af og sat i stand.
Væggene er blevet hvidtet og vinduer og de fint udskårne døre var man i
gang med at male, da vi var der sidst.

Exantis mangler en nærbutik, og selvom det næppe bliver nogen
guldgrube, er tanken, at åbne en lille butik, hvor man kan forsyne
landsbyens beboere med de nødvendige kolonialvarer.

Dertil kan man sælge lidt forskelligt af stedets produkter til
forbipasserende. Frugt og grøntsager, lokalt håndværk og brugskunst,
honning, vin, oliven og måske nogle af nabo Andreas' gode oste, hvis han
da ikke har spist dem alle sammen selv.

Du kan evt. læse mere om Exantis her.

Ellers vil vi bare ønske alle en god sommer - både i det græske og
herhjemme.

Villa Talea, Εξάντης, 740 57 ∆. Γεροποτάµου, N. Ρεθύµνης , Κρήτη
www.holiday-crete.com.

Klik her, hvis du vil afmelde nyhedsbreve fra Villa Talea

