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De fortrinsvis kvindelige kirkegængere forlader en andagt i
klostret Agios Georgios Selinaris, få kilometer syd for Sissi.

I bjergene vandrer mange løse geder rundt. Den nysgerrige
rødbrune ged til højre modtog os lidt truende midt på vejen.

De ﬂeste turister på Kreta foretrækker øens vestside,
men efterhånden er hoteller, strande og seværdigheder
på østsiden blevet mindst lige så attraktive.
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havnen, h
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En anden side af Kreta
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er lyder et smæld, og
publikum spærrer øjnene op, da den dansende hoteldirektør
Georgos Garefalakis med et
elegant lille spjæt sparker
det ene ben ud i den lune aftenbrise. Direktørens skinnende laksko er kun få millimeter fra at ramme et fyldt
glas raki-brændevin, som er
placeret på scenegulvet.
Vi er til udendørs Big Barbecue på Hotel Castello Village i den lille havneby Sissi
på østsiden af Kreta, og ho-

teldirektøren har publikum i
sin hule hånd. I overlegen
stil udsender han det ene
dristige spark mod det fyldte
glas brændevin efter det andet, mens musikken spiller,
og efter hvert spark kvitterer
publikum med intense klapsalver.
Pludselig stopper det veloplagte tremandsorkester
musikken til ”Zorba Grækeren”, og hoteldirektøren lader sig falde med strakt krop
mod det hårde flisegulv.
Umiddelbart før han rammer fliserne, strækker han
armene frem og afbøder faldet. Med begge hænder an-

bragt på jorden tager han fat
om glasset med munden –
og med et kast med nakken
tømmer han indholdet i én
slurk.
Jubelen bryder løs, og den
smilende direktør modtager
et varmt bifald. Herefter
overlader han scenen til hotellets gæster, som fortsætter
udøvelsen af den populære
Zorba-dans.

Kulinariske glæder
Størstedelen af publikum er
dog mest interesseret i de
kulinariske glæder, og den
rigelige og overdådige buffet
til 13 euro kan man gå til og

fra hele aftenen. Kun drikkevarerne skal der betales ekstra for – til rimelige priser.
Vi er ni personer fordelt
over tre generationer med fire børn fra 2-16 år, fire forældre og bedstemor, som
har valgt to ugers charterferie på Kreta, og med den
dansende direktør Garefalakis som en allestedsnærværende kapacitet, der både
tumler med børnene ved
poolen og giver gode råd til
ture og udflugter i det nærliggende område, er opholdet på Hotel Castello Village
absolut et positivt bekendtskab.

Hotellets kulinariske islæt
er et kapitel for sig selv. Der
er tale om et trestjernet hotel, men det gastronomiske
niveau er til fem stjerner.
Morgenbuffeten er forrygende, med alt hvad hjertet kan
begære af brød, skinker,
oste, syltetøj, delikat honning og et bugnende frugtbord. Aftenbuffeten koster
kun ni euro pr. voksen, og
der er fuldt hus hver aften.

Billig billeje
Omkring Sissi er der udmærkede bademuligheder tæt på
havnen og på rullestensstrande i nærheden, men

midt i turistsæsonen kan
strandene nær byen godt
være overfyldte. Derfor er
det en god ide at leje en bil,
hvilket er billigt. Priserne
ligger omkring 15 euro pr.
dag for de mindste modeller, og det kan anbefales at
tage på rundture i lokalområdet, hvor der er masser af
spændende udflugtsmål.
Østkreta har meget at byde på, og Sissi ligger tæt på
det meste.
Mange smukt beliggende
klostre, frodige olivenlunde
omgærdet af blomstrende
nerier, og i de bjergrige områder syd for Sissi bliver fau-
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KRETA
- Der bor 600.000 indbyggere på Grækenlands største ø, Kreta,
som er 260 km lang og op til 60 km bred. Befolkningen er
kendt for sin livsglæde og frihedstrang, der kommer til udtryk
i den berømte Sirtaki-dans, som også kaldes Zorba-dansen.
- Øens berømte forfatter Nikos Kazantzakis skrev bogen ”Zorba
- Grækeren”, som blev ﬁlmatiseret i 1964, og den kendte
musik, skrevet af Mikis Theodorakis, spilles stadig overalt på
Kreta.
- I den østlige del af Kreta, 10 km øst for Malia, ligger landsbyen
Sissi, 1,5 km fra ﬁskerlejet af samme navn, hvor alle hotellerne ligger. I turistsæsonen er der masser af liv omkring ﬁskerlejet, når de mange caféer og taverner er fyldt op.

REJSEN DERTIL
Det enkleste er en charterrejse med et af de større rejsebureauer, som har ﬂyafgange direkte til lufthavnen i Heraklion.
Apollo Rejser, som vi brugte, har hotelmuligheder i Sissi, og
bustransporten fra Heraklion tager 50 minutter. Priserne i
august, da vi var af sted, ligger omkring kr. 6.300 kr. pr. voksen for 14 dage.

OG DÅRLIGE TING
3 GODE
VED REJSEN
i Sissi og på Kreta er generelt
+ Folk
meget venlige og imødekommende.
af bil er
+ Leje
meget billigt.
Sissi er let at overskue.
+ Fiskerlejet
Dejlig kort afstand til alting.
par emsige æsel-udlejere
- EtPas
bondefangede os.
på med aircondition - det koster ekstra,
- Parkeringsproblemer
og strømmen er dyr.
i de større turistbyer,
- som ofte har ublu parkeringsafgifter.

De to søstre i bjerglandsbyen Mesa Potami er underholdende
og dygtige sælgere.
I Zeus-grotten er der opsat lamper, så man på rundturen kan
nyde synet af de fantastiske drypstensformationer.

GRÆKENLAND
AT H E N

KORTUDSNIT

ne bademuligheder fra rullestensnær Sissi, men man kan også bade i
hvor der er en sandstrand mellem
e.
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Heraklion

Sissi
Agios Nikólaos

K R E TA

naen mere spartansk med
tornede dværgbuske, makikrat og vilde krydderurter,
som danner grundlaget for
Kretas berømte honning.
Den sælges under navnet
”Zeus” eller den lidt finere
”Minos”, men ønsker man
unik krydret honning, skal
man handle med lokale producenter i bjerglandsbyerne.
Kun 8 km fra Sissi ligger
Milatos-hulen, som desværre er lidt overset, fordi den
ikke er nær så spektakulær
som Zeus-grotten 45 km
derfra, men holder man ferie på Østkreta, bør man afsætte tid til at se dem begge.

En ged i vejen
Vi sætter kursen mod Zeusgrotten, efter 10 minutters
bilkørsel når vi bjergene, og
næppe er vi kommet over
den første bjergtop, før min
sidemand i bilen peger ud af
forruden:
»Hov, pas på! Derhenne
står en ged midt på vejen!«
Og ganske rigtigt – 50 meter foran vores lille Daewoo
udlejningsbil har en velvoksen rødbrun gedebuk stillet
sig op, og dyrets kropsholdning udstråler tydeligt: Her
bestemmer jeg.
Med foden på bremsen og

