
 

Dagbog Kreta 25. juni – 2. juli 2021 

Fredag d. 25. juni 

Afrejsedag 

Alle mødte op i lufthavnen til tiden. Man var dog ikke enige om, hvilken hal, 2 eller 3 ! 

En enkelt –Leif- mødte op i blomstret børnemundbind. Hanne og Leif var uenige om, hvis skyld det var. 

Smertefri flyvetur. Det var meget varmt at komme ud af flyet. Hanne glemte sin rygsæk og trøje i 

ankomsthallen. Den stod på pool resten af dagen bortset fra lidt frokost. Hanne og Edith fandt et sted ¨lige 

rundt om hjørnet¨ at spise aftensmad. Alle var mærkede af den lange dag så det var forholdsvis tidligt i 

seng uden så mange dikkedarer 

Hanne og Leif 

 

 

Lørdag d. 26. juli 

Kære dagbog 

1. hele feriedag 



Familierne mødtes på forskellige altaner og spiste morgenmad. Fam. Olsen gik en tur, fandt en Lidl og fik 

fyldt alle 3 køleskabe godt op med Retzina, øl, vand, sodavand, Oyzo, lidt mas og børneost + Nutella til 

tvillingerne. Poolen var fyldt godt op det meste af dagen med glade børn og voksne og alverdens badedyr. 

Fam. Olsen gik på stranden og badede. Strandtennis blev indviet af Amalie og Rasmus, godt der er 14 dage 

til at øve sig. Liggestole og feriens 1. cocktail blev indtaget. 

Stefan have booket Sportsbar, da DK skulle spille 8. delsfinale mod Wales. Baren var pyntet med Dannebrog 

og ’Barfatter’ var iført rød/hvid hat og serverede kolde øl-tårne. DK scorede 1. mål og alle jublede og råbte 

højt. Pludselig råbte enkelte danskere højt i modsatte ende af baren. 1 minut senere opdagede vi andre 

hvorfor, og jublede også højt. DK foran 2-0. Det viste sig at vores skærm var forsinket ! Stefan, Rasmus, 

Michael og Tommy gik til den anden skærm og resten af os vidste/hørte så hvornår vi skulle koncentrere og 

se på skærmen. DK vandt 4-0. 

Fam. Olsen og Hanne og Leif + Michael sluttede aftenen af på stranden og fik drinks og Retzina. 

Tak for en dejlig varm og hyggelig 1. feriedag, hvor Mette som 1. gangs feriegæst i Retzinabanden, er ved at 

finde ud af, hvordan ”reglerne” fungerer. 

Varme og taknemmelige hilsner fra Familien Olsen 

 

 



 

Søndag d. 27. juli 

Kære dagbog 

Dagen startede med morgenmad på værelse 304 hos Hessel & Christensen. Nød den smukke udsigt og 

friskt brød fra bageren 

Fra altanen kunne vi se den fine udsmykning i anledning af Hanne & Leif’s 40 års bryllupsdag. Der var både 

ballonerne og flag (græsk og dansk) = som 4-0 DK. Formiddag var der poolhygge. Tine prøvede at komme i 

gang med 3 lydbøger. Det lille sted Quiz var stedet vi spiste frokost for anden gang. Super lækker meze. 

Så tilbage til poolen for at køle af. Alle mødtes i baren. Kl. 18:30 – 18:45, hvor Hanne og Leif bød på retzina. 

De fik også overrakt en gave: med romantisk udklip & historie af Jane Aamund. 

Derefter gik vi ned til stranden på restaurant Ocean. Der var bestilt bord. 

Maden smagte fint og var lækker. Men de kunne ikke følge med. Der kom en ret af gangen. Noget var koldt, 

og så må vi ikke glemme pølser/sværdfisk. Det var noget med udtalen. 

Alt i alt en dejlig dag. 

Kh. Mandy, Alex og Tine 

 

Mandag d. 28. juni 

Hanen galede og vækkede en del. Afslappet stemning. Nogle gik til stranden, andre poolen. 

John og Margrethe var kulturelle og tog en stroppetur op til tunneller og kirke. Stefan/Helle havde lejet bil 

og ville se noget mere af øen. 250 kr/dag. Dagen blev også frisørdag. Vellykket klipning af Marley efter brug 

af fars trimmer endte med klining af Liam og fletning af både Eva og Naja’s hår, Smukke. Vi gik i samlet flok 

ned til ’Rådhuspladsen’. Dejlig terrasse, og fik igen fordelt os ved 3 borde. Efter maden blev vi pænt bedt 

om at sætte os ud foran til raki + frugt og kage. Lidt reklame☺ 

Serup, Riedel & Hansen 

 

Tirsdag d. 29. juni 

Dagen startede som vanligt. Vi spiste hvidløgsæg hos Sande og Tine og har helt sikkert ’duftet’ kraftigt af 

hvidløg resten af dagen ! 

Vi blev hjemme i dag, da solen havde været ret så skarp på stranden dagen i forvejen. Frokosten blev 

indtaget kort fra hotellet. Da vi kom sad Dronningen og gemalen der allerede sammen med Michael, Ditte, 

Eva og Naja. Det blev særdeles hyggeligt. Dagens store nyhed var, at vi måske alligevel kommer ud at sejle 

torsdag. Dagen blev afsluttet med dejlig mad i rigelige mængder på restaurant ved vandet. 

Niels & Inge-Lise 

P.S. Efterfølgende har det vist sig, at sejlturen hænger i en meget tynd tråd ! 

*************************************************************************************** 

Onsdag d. 30. juni 

Rossana startede tidligt 6:45 med en gåtur i morgenkøligheden sammen med Tine. 



kl. 8:00 var der morgenmad på terrassen og derefter gik vi en tur ned i byen for at hæve lidt penge og købe 

lidt ting til de sidste to dage. 

Derefter gik vi på stranden og fandt den sædvanlige plads i skyggen. Vandet var også i dag roligt og varmt 

og der var næsten ingen mennesker på stranden. 

Frokosten nød vi terrassen. 

I løbet af formiddagen blev der også tid til at undersøge køreplanen til bussen mhp. Vores tur til Chania i 

morgen og vores tur til lufthavnen på fredag. Vi fik også bestilt et bord på den hyggelige restaurant ned af 

gaden til frokost i morgen efter Chania-turen. 

Nu glæder vi os til fælles spisning på den sikkert udsøgte restaurant som Tine og Sande har booket til i 

aften. 

Kl. 23:50: ja, restauranten svarede virkelig til vores forventninger, og den kæmpe raki-flaske med 

tappehane var meget imponerende. 

Mange tak til alle for den hyggelige aften med en sød afslutning på biblioteket og hos pensionistklubben + 

unger. 

Peter og Rossana 

 

 



Torsdag d. 1. juli 

I dag er det blevet rigtig dejligt varmt. Der var livlig trafik på vejene mellem kl. 7 – 8 af foreningens 

medlemmer til og fra bageren. Peter og Rossana tog en tidlig bus til byen så den kunne nå at komme på 

stranden efter frokost. De var så venlig at donere deres parasol til foreningen efter følgende. Resten af 

foreningen hengav sig til baderiet ved poolen eller ved stranden. Den ekstra ordinære generalforsamling 

blev afholdt i Biblioteket kl. 18:30. Der blev uddelt et begrænset antal bøder og den blev afholdt i god ro og 

orden uden den sædvanlige utidige indblanding af diverse yngel. Vi endte selvfølgelig med at beslutte at 

foreningen fortsætter uændret. 

Til aftenens spisning var vi 20 på en tidligere afprøvet strandrestaurant. Maden var god og rigelig, Men 

ventetiden var lang. 

D. 2. juli kl. 8:15: Vi sagde farvel til 2 medlemmer + 2 børnefamilier efter det traditionelle familie/forenings 

foto 

John & Margrethe 

*************************************************************************************** 

 

 


