Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev nr. 4, september
2009

Sæson 2010
Kalenderen er åbnet for

Sørøveren Severin og det Sære Skilt

booking til næste sæson (april
– oktober, 2010) og de første
uger er allerede udlejet.

Så er sommeren 2009 ved at gå på hæld og Villa Talea har været
flittigt brugt af familie og venner og folk vi ikke kender. Nå, ja.

Direkte flyvninger til Kreta
2010 er kan bookes hos

Og vi har da også lige været forbi selv.

Norwegian (til/fra Heraklion) og

Det har været vores
første år i rollen som
græske husudlejere og

Cimber-Sterling (til/fra Chania),
mens Transavia endnu ikke
har flyveplanerne klar. Men de
plejer at dukke op før jul.

vi har været lidt
spændte på, hvordan

Der er direkte adgang til alle

det ville gå. Havde vi

de relevante flyselskabers

nu styr på det hele –

hjemmesider her

eller bare det meste og
vigtigste? Hvad hvis der

Ortodokse navnedage

opstod problemer?
Kunne folk finde vej -

På Kreta som i det øvrige

og ville de synes om

Grækenland fejrer man ikke

stedet og finde sig til

sin fødselsdag, men derimod

rette?

sin navnedag. Navnedagene
er festdage for de ortodokse

Vores stejle opkørsel

helgener, som de fleste

var en udfordring for de fleste, og vi skrev kørevejledningen om

græske børn opkaldes efter.

nogle gange med stadig stærkere advarsler mod den.
På navnedagen holder man

Men man kan ikke både bo på en bjergside og have flade

fest for venner og familie - og

indkørsler. Nu har vi jævnet den med (endnu) mere beton, men

man skal ikke forvente at ens

det er nok, hvad vi kan gøre.

venner byder på en drink eller
giver gaver i anledning af

Et skilt med husets navn havde vi ikke sørget for, men det var der
så andre, der ordnede for os. For pludselig stod der en gammel
guitar ved indkørslen med et ’Villa Talea’ skilt og en pil, der peger
op ad den umulige indkørsel. Vi har stadig ikke fundet ud af, hvor

dagen.
Der er tværtimod en
forventning om at det er
hovedpersonen selv, der
byder.

skiltet kommer fra.
En landsby kan også fejre

På billedet - (venligst stillet til rådighed af Monna Plum) - viser

navnedag på den dag, hvor

Severin med sørøver T-shirt det nye skilt frem.

landsbyens skytshelgen fejres.

T-shirten er passende, for nærmeste fiskerflække – Panormos - var

Exantis er viet til Sankt

faktisk en rigtig sørøverrede i gamle dage, hvilket enhver kan

Kyprianos og har derfor i 2009

forvisse sig om ved at læse mere på vores hjemmeside her.

sin navnedag d. 2. oktober.
Her er kirken vært ved en fest

Og ja, sæsonen gik tilsyneladende godt. Med lidt småproblemer

for hele landsbyen.

med noget kloak og elektricitet af og til, men også med
tilbagemeldinger som f.eks. denne her fra sørøverens moster:

Hvis man vil finde sin egen
navnedag, findes der en
hjemmeside med

Vi har haft en helt igennem perfekt ferie i jeres vidunderlige

navnedagene for mere end

hus...

3.800 navne her.

...Hvor er det smukt og gennemført lavet.
Vi havde haft planer om, at skulle se alt muligt på Kreta, men vi

Villa Talea's

havde det så dejligt i de skønne, stille og rolige omgivelser, at vi slet

nyhedsbreve

ikke havde lyst til at tage væk fra poolen og huset.
3-4 gange om året udsender vi

Det er den bedste og mest afslappende ferie jeg har været på i

et lille nyhedsbrev (som dette)

rigtig mange år, og Severin har fået en oplevelse for livet. Nu ved

via mails til dem, der måtte

han hvad paradis er, og følte sig meget privilegeret over at have sin

være interesserede.

helt egen pool.
I nyhedsbrevene vil vi f.eks.
introducere særlige tilbud -

Vi synes selv, vi er privilegerede ved at have sådan et dejligt sted.

eller fortælle om andet

Men endnu mere, når sørøvere og andet godtfolk også får en

spændende fra huset, Kreta

’oplevelse for livet’ ud af det.

eller Grækenland i
almindelighed.

Velkomstkurv

Man kan tilmelde sig

Nogle af husets gæster har spurgt efter muligheden for at købe

fremtidige nyhedsbreve fra

en velkomstkurv med lidt mad og drikke til den første aften og

Villa Talea ved at klikke her.

morgen. Det har vi nu arrangeret som en mulighed i 2010.
Er man helst fri, kan man

Og når det nu skulle
være, kunne vi ligeså
godt gøre det til en lille
introduktion af de
lokale produkter
samtidig.

Derfor indeholder
kurven bl.a.
hjemmelavet marmelade og hjemmebagt
brød, æg fra landsbyens høns og ost af mælk fra de lokale får
samt naturligvis årsti-dens frugt og grønt fra marker og haver
omkring Exantis.

En kurv med tilstrækkeligt til 4 personer koster 40 euro og hele
herligheden bliver leveret fra den lille butik i Exantis: Monadiko på
ankomstdagen.

Man kan læse mere om velkomstkurven og dens indhold her.

Bryllup i Sisses
I september skulle nr. tre i rækken af sønner, Kostas, hos
familien Psomas giftes og så var hele landsbyen inviteret til
bryllup.

naturligvis også afmelde
nyhedsbrevet (se nederst).

Vi samledes ved brudgommens hjem og efter lidt indledende
festskyderi med en gammel pistol drog vi af sted i bilkortege til
brudens landsby Sisses ca. 25 km længere østpå.

Med dytten og tuden kørte vi ind i landsbyen, hvor alle
indbyggerne stod langs vejen og tog imod.
Henne ved den lille kirke tog hele forsamlingen opstilling og så
ankom bruden og hendes familie i optog med musikanter forrest.

Der var selvfølgelig ikke plads til alle i den lille kirke, men det var
også lige meget, for de fleste løb ind og ud under hele forløbet –
undtaget brudeparret og de fire præster, der pænt måtte blive
inde i varmen til ceremonien var forbi.
Det hele virker meget uformelt i forhold til et dansk bryllup.

Begge landsbyer var inviteret, så vi var vel mellem 1.000 og 1.500
mennesker, da vi efter fyrværkeri og flere pistolskud begav os af
sted mod forsamlingsstedet, hvor der var spisning og dans. Et
forholdsvis lille bryllup efter kretensk standard, hvor det ikke er
usædvanligt med op omkring 3.000 gæster. Men der var da
alligevel slagtet 150 får til bespisningen.

Så vi åd os igennem fire solide retter – lam, lam og atter lam –
stegt, kogt og grillet og med salater, rispilaf og andet tilbehør.
Det er tradition og derfor altid omtrent det samme ved alle
bryllupper.
Også det søde brød, der skal sikre sødme i ægteskabet og måske
særligt var på sin plads denne gang eftersom brudens navn er

Zachariani (af zachari: sukker).

Et traditionelt orkester med ’lyra’ og ’lautro’ (lyre og lut) spillede
op til dans. Bl.a. den populære Pentozali (fem-spring), en
ældgammel krigsdans, hvor de unge mænd skal imponere ved at
springe så højt op som muligt og slå sig på benene mens de
spætter ud til siden.
(De ældre holder sig pænt tilbage. De har nok fået så meget lam
igennem årevis af bryllupper, at de ikke kan lette fra jorden
længere).

Og sådan blev det ved med larm og snak og musik til ud på de små
timer, hvor de sidste gæster efterhånden dryssede hjemad.

Poolen er gået i frø
Tager man en tur i poolen om aftenen efter solnedgang, kan man
være heldig at få selskab af en lille frø eller to, der også har fået
lyst til en svømmetur.

Lige omkring
solnedgang plejer
svalerne at flyve ind
over poolen for at
drikke vand.

Og efter solnedgang er
det flagermusene, der
jager insekter, når lysene i poolen bliver tændt.

Og så kommer der af og til også et lille plask af fra en frø / tudse,
der får lyst til en svømmetur.

Det er den lille grønbrogede tudse (Bufo viridis). En padde, der
også findes i Danmark, hvor den dog er sjælden og fredet. Men i
området omkring de to små vandløb i dalen ved Exantis er der
tusindvis både af disse og af de små irgrønne løvfrøer.

Om foråret larmer de næsten lige så højt som cikaderne gør om
sommeren. På dansk kaldes arten også en fløjtetudse, fordi den

har et enerverende, fløjteagtigt kald. ’Vores’ tudser sagde dog
ikke et kvæk under deres natlige besøg.

Man kan tilmelde sig fremtidige nyhedsbreve fra Villa Talea ved at
klikke her.

Villa Talea, Εξάντης, 74 057 ∆. Γεροποτάµου, N. Ρεθύµνης , Κρήτη
www.holiday-crete.com.

Klik her, hvis du vil afmelde nyhedsbreve fra Villa Talea

