Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev nr. 5,
januar 2010

Sæson 2010

Male-ferie på Kreta

Kalenderen er åbnet for
booking til næste sæson (april
– oktober, 2010) men de fleste

Fra den 1. til den 8 maj arrangerer vi male-ferie i Exantis.

uger er allerede optagne.

Foråret på Kreta byder på frodighed og farver og det er endnu
ikke for varmt at slå staffeliet op under åben himmel.

Direkte flyvninger til Kreta 2010
er kan bookes hos Norwegian

Efterhånden har vi lært
både lokale og
tilflyttede kunstnere at
kende, som holder til i
omegnen.
Det har givet os ideen til

(til/fra Heraklion) og CimberSterling (til/fra Chania) og
Transavia (til/fra Chania).
Der er direkte adgang til alle de
relevante flyselskabers
hjemmesider her

at arrangere en lille
male-ferie for
interesserede - både

Villa Talea's
nyhedsbreve

nybegyndere og øvede som kunne have lyst til
at kombinere oplevelsen af det lokale miljø omkring Exantis med

3-4 gange om året udsender vi
et lille nyhedsbrev (som dette)

et malekursus.

via mails til dem, der måtte

Vi har allieret os med Hans Peter Eder, som har flere års erfaring i

være interesserede.

at undervise i akryl- og oliemaleri (Se hjemmeside
www.ederart.dk). Og vi har arrangeret os med indlogering hos

I nyhedsbrevene vil vi f.eks.

familien Pangalou på det nærliggende Hotel Asterion i fiskerlejet

introducere særlige tilbud - eller

Panormos ca. 4 km fra Exantis, hvor deltagerne kan bo i et- eller

fortælle om andet spændende

toværelses lejligheder med havudsigt.

fra huset, Kreta eller

Det er ikke særlig dyrt, for ingen af os skal tjene noget på det. Vi

Grækenland i almindelighed.

synes bare, det kunne være sjovt.
Man kan tilmelde sig
fremtidige nyhedsbreve fra Villa

Male-ferie på Kreta.

Talea ved at klikke her.

Se program og nærmere omkring tilmelding her.
Er man helst fri, kan man

8 dages male-ferie i Exantis / Panormos.
Indkvartering i hotellejlighed med balkon og havudsigt.
Kursus, udflugter, fly og lokal transport
samt hotel m. halvpension.

•

Pris i delt toværelses lejlighed: 5.500,00 pr. person

•

Pris i etværelses lejlighed: 6.300,00 pr. person
OBS! Tilmelding senest 1. marts, 2010

Jul i 30 graders varme
Det var en usædvanlig varm december måned i 2009. Vi målte
helt op til 31 grader på nogle dage og enkelte nætter var der
stadig over 20 grader selv omkring midnat.

Alle bønderne i Exantis beklagede sig over den manglende regn,
for det er nu, oliventræerne skal samle kræfter til en lang, tør
sommer.
For at gøre ondt værre er det et usædvanligt dårligt olivenår.
Mange opgiver helt at høste i denne sæson, for træerne bærer så
lidt, at udbyttet ikke kan tjene omkostningen ved at plukke hjem.
Så må man til gengæld glæde sig over sidste år, som var et
usædvanligt godt år for oliven. Men dengang brokkede de sig til
gengæld over at prisen på olivenolie var for lav p.g.a. det store
udbytte. Ak ja...

Vi andre havde imidlertid fint vejr til at luge have i og plante og

naturligvis også afmelde
nyhedsbrevet (se nederst).

få ordnet andre små og store ting omkring huset. Og vi kunne
høste de allerførste af vores egne appelsiner og citroner fra to
små nye træer, vi plantede i efteråret. 3 appelsiner og 5 citroner.
Det var stort!

Det usædvanligt varme
og tørre vejr medførte
også en mindre
skovbrand i nærheden,
hvilket ellers ikke er
almindeligt om
vinteren.

Vi var på besøg hos
naboen og opdagede
røg og ild fra en
nærliggende skråning.

Vi ringede til brandvæsenet og kort efter kunne vi følge
slukningsarbejdet fra tagterrassen.

Du kan i øvrigt læse om græske jule- og nytårstraditioner m.m. på
hjemmesiden her.

Mere om oliven og appelsiner
Ikke så langt fra huset har vi købt en lille olivenlund, så vi
forhåbentlig til næste vinter kan blive selvforsynende med olie.
Og der er plads til flere træer, så vi skal også have plantet lidt
appelsiner og citroner på grunden.

Vi har lavet en 'deal' med landsbyens præst, Papa Georgios, så han
sørger for at passe træerne og stå for høsten. Og så deler vi
udbyttet. I år er der ingenting, for som nævnt ovenfor er det ikke
noget godt år for oliven, men ligesom man kender det med
frugttræer i Danmark svinger det fra år til år.

I 2008/09 var udbyttet fra vores i alt 16 træer 75 kg, hvilket gav

ca. 25 liter olie. Ikke meget for en græker (de er verdens største
forbrugere af olivenolie med i gennemsnit 25 liter pr. person
årligt), men halvdelen af det er mere end rigeligt til os.

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

