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Lehti ei vastaa tilaamatta toimite-
tun aineiston säilytyksestä, eikä 
palautuksista. Lehden vastuu 
ilmoituksista rajoittuu korkeintaan 
ilmoitushintaan. Sisältö on 
huolellisesti tarkistettu, mutta 
siinä esiintyvistä mahdollisista 
puutteista tai epätarkkuuksista 
lehdellä ei ole välitöntä eikä 
välillistä vastuuta, mukaan lukien 
kolmannen osapuolen antamat 
tiedot.

Lehti on internetissä julkais-
tava lehti. Sen tarkoitus on 
antaa Kreetalle matkaaville 
tai matkaa suunnitteleville 
ajankohtaista lisätietoa 
kohteesta. 
Lehti on toiminnallinen osa 
www.kreeta.info -sivustoa, 
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etukäteen tehtyä kirjallista 
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Mediakortti on osoitteessa:
www.kreeta.info/mediakortti
Lehti julkaisee maksullisia 
ilmoituksia. Hinnat media-
kortissa.
Lehden voi tilata myös säh-
köpostina. Lähetä tilauksesi  
osoitteeseen: 
inssi@mikan.pp.fi. 
Sähköinen lehti on mak-
suton.

www.kreeta.info2 3

www.automotosport.com.gr/

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

mediakortti

  Mikään ei näytä ulospäin muuttuneen.
Yhtä ystävällisiä ihmisiä, kahviloissa turise-
via ukkoja ja torien vilskettä.
   Kreetalla kunnostettiin paikkoja kiivaasti 
koko huhtikuun aikana ja jotkut turistira-
vintolat ja myymälät avasivat ovensa vasta 
toukokuun alussa.
   Kreetan huhtikuu oli toivoa täynnä. Se nä-
kyi kaikesta. Pitkä ja synkkien talousuutisten 
sävyttämä aika avautui tekemisen ja toimeli-
aisuuden kautta kohti odotettua matkailuse-
sonkia. Ja odotettua 10%:n matkailijamääri-
en kasvua.
  Yksi negatiivinen asia oli, että kova kil-
pailu asiakkaista tarkoittaa myös katteiden 
katoamista ja hotellien yritystä myydä ”all 
inclusive” -palveluja. Silloin ei euroja leviä 
kovin paljon muualle kuin matkanjärjestäjän 
sopimuskumppaneille.
  Hyviä uutisiakin oli. Tuntemamme puutai-
teilija Nikos muutti myymälänsä keskustaan 
ja kertoi jo huhtikuussa myyneensä enem-
män kuin edellisvuonna samalla ajanjaksol-
la.
   Perheyritys - hotelli Kalomirakis Elafonisis-
sa kertoi myyneensä jo 2-3 kuukautta kesästä 
täyteen.
 Hyviä uutisia. Niitä tarvitaan vain 
enemmän.

UUTUUS: TREKKAUS KREETAN ETELÃRANNIKOLLA!

Asunto myytävänä 

Chorafakian 
kylässä, 

Akrotirin niemellä

3 huonetta ja keittiö,  65 
neliötä. Kunto erinomainen,  

Heti vapaa.  
Hinta 97 000 €. 

Katso tarkemmat tiedot

esittelysivulta.
Lisätietoja:Jussi Rytkönen

P. 050 590 1453

mailto:inssi@mikan.pp.fi
www.kreeta.info
www.kreeta.info
www.kreeta.info/mediakortti
mailto:inssi@mikan.pp.fi
www.kreeta.info
http://www.automotosport.com.gr/
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http://www.pikkuolga.fi/
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/Kreeta.info_Mediakortti_2012.pdf
http://fysimera.com/fi/patikointikalenteri-2011/
http://kreeta.info/extra/asunnot/myyd%C3%A4%C3%A4n/yksityinen-myy/chorafakia
http://kreeta.info/extra/asunnot/myyd��n/yksityinen-myy/chorafakia
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Kreetan rotkot
vaeltajan näkökulmasta

Liisa Marjatta Järvinen:

Alkumeren laulu

runoja
vapaasti luomismyyttien pohjalta
63 sivua

Saatavana tekijältä
liisa.marjatta@kolumbus.fi
(15 euroa postimaksuineen)

ja e-kirjana
www.ellibs.com/fi
(noin 12 euroa)

Saatavana myös kirjakaupoista

Oletko 

kiinnostunut 

kreikan kielen

opiskelusta 

Lahdessa?
  

Uusille kursseille 
voi ilmoittautua 

kesken 
kaudenkin.

 Voit ottaa yhteyttä 
suoraan opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus

kirsti.makela(ät)salpaus.fi

P. 044 708 0054

Oma talo Kreetalla: Aurinkoa. Valoa. Lämpöä. 

73006 Kolimbari
Chania, Crete, Greece
Tel:+30 28240 83000
Skype: minoan.homes.info
info@minoanhomes.com

Suomenkieliset palvelut:
Ari Peltonen
puh. +358 400 345 522
ari.peltonen@arcanus.fi

Tee unelmistasi totta. Nyt! Tutustu Kreetan arvostetuimpiin kuuluvan 
talonrakentajan rakennuskohteisiin Länsi-Kreetan parhailta 

paikoilta... klikkaa tästä: saat hyvän kuvan laadukkaasta tarjonnas-
tamme. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää. 

www.minoanhomes.com

Valley Rise 71 m2

Stavros’ House 107 m2

Church Lane 53 m2

Minos’ Dream 136 m2

Villa Maria 284 m2

… mikä sävel helisee
vihreiden mättäiden välistä?

   Kreetalla on satoja rotkoja. Niistä noin 50 -100 on 
jollakin tavoin ”edistyneelle” patikoijalle läpikuljettavissa. 
Varsinaisia patikointirotkoja, joissa on jonkinlainen polunta-
painen tai ainakin haalistuneita värimerkkejä, on muutama 
kymmenen.
   Olemme vaeltaneet tai joissakin tapauksissa tunkeutuneet 
villisti kasvavaan rotkoon noin kolmessakymmenessä koh-
teessa. Muutama rotkoista on jätetty kesken koska mitään 
kulkureittiä ei ole tai vaikeita esteitä tulee jopa muutaman 
kymmenen metrin välein. Kun muita kulkijoita ei näy ja 
kännykkä ei läheskään aina rotkon pohjalla kuulu, on syytä 

harkita aina se järkevä matka, josta selviää vielä takaisin 
yksinäisessä ja syrjäisessä rotkossa. Jos esimerkiksi kolmen 
tunnin vaelluksen jälkeen loukkaa jalkansa tai muutoin 
tulee kulku mahdottomaksi, poispääsy voi olla vaikeaa. 
Monista vaikeimmista rotkoista ei voi tuoda loukkaantunut-
ta pois edes kantamalla.
   Se Kreetalla on erinomainen asia, ettei siellä ole myrk-
kykäärmeitä eikä suurpetoja. Kulku on siksi turvallisen 
tuntuista. Ja tietenkin se, että suurin osa rotkoista on hyvin 
merkittyjä, hienoja vaelluskohteita, joissa normaalikuntoi-
nen selviää hyvin.

Muutamia ensikertalaisen rotkoja:
Impros. Rethimnonin läänissä. Helppo, lyhyt perusrotko. 
Kuljetukset saa molemmissa päissä paikallisten kautta.
Hohlakies. Idässä. Kuuma ja tuuline, päättyy uimarannalle. 
Oma kulkuväline pakollinen.
Kritsa. Agios Nikolaoksen liepeillä. Helppokulkuinen, jyl-
häseinäinen. Vaatii oman kulkuneuvon.
Mesavlia. Hanian läänissä. Soratie rotkon läpi. Perusrotko, 
lyhyt ja vehreä.

Myloi (Mili). Rethymnonin ”oma rotko” rauniotaloja ja puro 
vehreässä rotkossa. Taverna.
Sirikari. Hanian läänissä. Helppo kulkea edestakaisin, 
polku koko matkalla.
Sarakina. Kaakkois-Kreetalla, Mirtosin kylässä. Lyhyt rotko 
edestakaisin kulkijalle. Erittäin kauniit ja korkeat kalliosei-
nämät. 
Agiofarango. Yksi helpoimmista. Messaran tasangon etelä-
puolella. Päättyy uimarantaan.

Keskivaikeita rotkoja. Soveltuvat jo muuta-
missa rotkoissa vaeltaneille:
Aradena: Samarian rotkosta itään. Korkeita kallioportaita ja 
”liukumäkiä”. Louhikkoja. Rannalla taverna.
Diktamo. Kalivesin eteläpuolella. Louhikkoinen ja kivikoi-
den ylityksiä. Taksilla tai bussilla takaisin.
Rouvas. Ida -vuoren etelärinteellä. Kaunis, jyrkkiä nousuja 
ja paljon portaita. Vie voimia. Edestakaisin kuljettava.
Samaria. Menettelee ensikertalaisellekin henkilöstön ja 
vartioinnin vuoksi. Matkan pituus ja alussa tunnin verran  
portaiden laskeutumista rankinta.
Orino. Kaakkois-Kreetalla. Komea nousu ylös vehreässä 
rotkossa. 

Vaikeita rotkoja:
Platania: Psiloritis -vuoren kyljessä. Rotko kaikille aisteille 
ja jalkalihaksille.
Orino. Kaakkois-Kreetalla. Jos aiot ylös, se vaatii kohtuullis-
ta kuntoa ja kykyä löytää oikea reitti. Kuuma rotko eikä aina 
varjoa.

”Mahdottomia” rotkoja:
Ha: Hurja kiipeilijöiden rotko Ag. Nikolaoksesta länteen. 
Sieltä pelastetaan usein kykynsä yliarvioineita.
Eligia. Samariasta itään. Erittäin vaativa. Ag. Roumelista 
rantaa pitkin voi kävellä sen suulle ja pistäytyä rotkossa.

Katso tarkemmat rotkoesittelyt kreeta.infosta!

www.kreeta.info
www.kreeta.info
mailto:kirsti.makela@salpaus.fi
http://www.minoanhomes.com/


www.kreeta.info www.kreeta.info6 7

Voi tietysti ihmetellä onko se edes mahdollista. Johan tätä on odotettu ja 
tuoksuteltu tulevaksi, mutta niin siinä vaan aina käy. 

Tulee se päivä kun tajuaa, että nyt on kesä!

Kesä yllätti
     Kreetalla

Teksti  Pia Fragaki

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Aamun kirkkaus on aivan erilainen kuin tähän mennessä 
ja se saa aikaan aikamoisen latauksen ihmisissä ja miksei 
tietysti eläimissäkin. Hiljaisen talven jälkeen alkaa taas olla 
enemmän elämää. Sen aistii kaikilla aisteillaan.
Puheensorina kovenee, hymy levenee ja kaikki tuoksuu ja 
maistuu jotenkin enemmän.
 
Me täällä asuvat alamme myös innolla odottaa ensimmäisiä 
vieraitamme muilta mailta. Joka vain lisää tätä sisällä kupli-
vaa intoa. Kohta taas tavataan! Pitkästä aikaa..
 

Meri kutsuu jo äärelleen ja niin tekee 
naapurin ravintolan pitäjäkin. 

   Eilen ohimennessäni minut vedettiin sisään väkisin ja 
istutettiin kuulumiset vaihtamaan. Niin kreetalaista! Eipä 
siinä ole vastaansanomista vaikka sitä yrittäisikin. Ja hetken 
päästä jo tuumii, että tätähän minä kaipasinkin!
 
Alkuillan hiljaiseen tavernaan saapuu yksinäinen mies pol-
kupyöräkypärä kainalossa ja ryhtyy tilaamaan annostaan, 
tai tässä tapauksessa annoksiaan. Tavernan pitäjä Manolis 
toppuuttelee ja varoittaa, että annokset ovat aika isoja...riit-
täisikö vähempikin. ”Aloitetaan näillä, ainahan saa lisää.”
 

Hiukan eksyneen oloinen yksinäinen mies 
saa minut toivottamaan hyvää iltaa ja utele-

maan mistä hän on Kreetalle saapunut. 

   Saksasta. Ja ensimmäistä kertaa Kreikassa ja myös siis 
Kreetalla. Kysyin tietenkin ensivaikutelmia. Hyvän vartin 
jutusteltuamme tokaisen, että olisikohan helpompi jutella 
jos istuisin samassa pöydässä ja näin teemme. Saksalainen 
Michael on selvästi lukenut enemmänkin kuin sanakirjaa 
ennen matkaan lähtöä, joten keskustelun aiheita riittää niin 
politiikasta kuin rakin valmistuksesta. Unohtamatta tietysti 
niitä pyöräilyreittejä.

Yksinäinen mies alkaa silminnähden 
rentoutua

 
   Samaan aikaan juttelu tavernan omistajan kanssa jatkuu. 
Perheensäkin saapuu paikalle ja poskisuukkoja ja kuulumi-
sia vaihdellaan. Sujuvasti samalla tulkkaan keskusteluamme 
Saksan vieraalle. 

Hän on yllättynyt. Tämmöistäkö täällä on? 

Mutta entäs kriisi? Eikö teillä ole kauhean vaikeaa nyt? On. 
Mutta sitten on tämäkin... ja levitän käteni näyttäen ympä-
rilleni. Minä lähdin vain kioskilla käymään ja istun nyt tässä 
hyvässä seurassa. Ihan sattumalta. Michaelia naurattaa. Ei 
Saksassa voisi tällaista tapahtua! Ei, mutta Kreetalla voi.
 

Oikein hyvää kesää kaikille Kreetan matkailijoille! 
Täällä me odotellaan.

 

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Tiesitkö, että www.kreeta.info -sivulla on 

kattava artikkelisarja Kreetan kasveista.

Esimerkiksi Kreetan 

kevään kukkia -sivun 

voit avata tästä.

Kreetan perusopas 
vielä saatavana 

Merja Tuominen-Gialitakin 323 -sivuinen kirja 
Kreeta - Vieraanvaraisten jumalten saari saatavana 

verkkokaupasta

Kirjan hinta on 20 euroa 
(+ postikulu 5,50 euroa)
Yhteensä 25,50 euroa.

http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/

Taksimatkat Kreetalla
Pääreitit ja hinnat Hanian lentokentältä

Kreetalla taksit toimivat lähes kaikissa kylissä. 
Taksin käyttö on vaivatonta mutta suhteellisen kal-
lista verrattuna linja-autotaksoihin. Taksin voi tilata 
ennakolta aikataulutettuna. Tällöin matkaan tulee 
lisäkulua 1,7 - 2,8 euroa, tilaustavasta riippuen.
Alla on likimääräiset hinnat kaudelle 2012 - 2013  
tärkeimpiin kohteisiin kun lähtöpaikkana on Hanian 
lentokenttä.

Lähtöpaikka Hanian lentokenttä.
Chania   18,00 €
Kalamaki  24,00 €
Stalos   27,00 €
Aghia Marina  29,00 €
Platanias  31,00 €
Gerani   34,00 €
Maleme   36,00 €
Kolymbari  41,00 €
Kasteli   47,00 €
Falasarna  65,00 €
Elafonisos  77,00 €
Palaiohora  77,00 €
Sougia   80,00 €
Kalyves   30,00 €
Almyrida  35,00 €
Vamos   40,00 €
Georgioupoli  45,00 €
Rethymno  58,00 €
Plakias   85,00 €
Aghia Galini  95,00 €
Fragokastello Sfakia 80,00 €
Heraklion airport 130,00 €
Agios Nikolaos  150,00 €
Elounta   160,00 €
Ierapetra  190,00 €... 
Mikäli tarvitset tilataksia, yksi mahdollisuus on ky-
syä sitä täältä: 

CRETE TAXI SERVICES 
www.cretetaxi.net 
www.crete-taxi.gr 

Email:info@crete-taxi.gr 

Mob.Tel:
+30 6970021970 
+30 6945027933

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://kreeta.info/extra/kreetan-kukat-ja-kasvit/kev��n-kukkia
http://kreeta.info/extra/kreetan-kukat-ja-kasvit/kev��n-kukkia
http://kreeta.info/extra/kreetan-kukat-ja-kasvit/kev��n-kukkia
http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/
http://www.old-phoenix.com
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Tulostettava versio täältä.

Rethimnon -päivät
Teksti ja kuvat:

Liisa Sirkiä

     

”Ημeρeς Ρeθuμνοu” (Imeres Rethimnu), Rethimnon-päivät, 
on kulttuuri- ja taidefestivaali, joka huhti-toukokuussa tuo 
kaupunkiin taiteilijoita kaikkialta Kreikasta. Pääorganisoija 
on Rethimnonin vanhankaupungin asukasyhdistys. Festivaa-
li järjestetään tänä vuonna toista kertaa. Tapahtumapaikkoi-
na ovat monet venetsialaisen ja turkkilaisen ajan historialli-
set rakennukset ja aukiot, joten niihin pääsee tutustumaan 
samalla kertaa. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.
Www -sivuille pääset tästä.

KE 08/05 - PE 07/06
”Rethimnon ja meri”, valokuvanäyttely, vanhankaupungin 
rantakatu (avajaiset ke 08/05 klo 20:30)

KE 08/05
Trio Modern Jazz M.O.T.He, jazz-konsertti, vanhankaupun-
gin rantakatu klo 21:15

PE 10/05 - KE 31/07
Dimitris Hatzopulos, taide- ja sarjakuvanäyttely, nykytaiteen 
museo ti-la klo 09:00-14:00 ja 19:00-21:00, su 10:00-15:00

LA 11/05
A. Rizos, K. Nikolopulos ja P. Tsevas, konsertti, venetsialai-
nen satama klo 21:15

MA 13/05
Athenaeum saksofonikvartetti ”Pieniä musiikillisia alkemioi-
ta”, konsertti, linnoitus (varastot ja pohjoinen sisäänkäynti) 
klo 21:00

TI 14/05
Pass...a tempo, konsertti, Rimondin lähdekaivo klo 21:15

KE 15/05 - PE 31/05
RANDOM, Thanassis Psarroksen sarjakuvanäyttely, Kara 
Musa Pashan moskeija ma-la klo 11:00-14:00 ja 18:00-
22:00 (avajaiset ke 15/05 klo 20:30)

KE 15/05 JA PE 17/05
Jerasimos Tsagarakis, lyömäsoitinseminaari, filharmoniara-
kennus klo 15:00-17:00

TO 16/05
”Metelin lumovoima”, Jerasimos Tsagarakisin lyömäsoitin-
konsertti, Ibramin Hanin moskeija (linnoitus) klo 21:00

PE 17/05 - PE 31/05
”Laivoja ja meriä”, taidenäyttely, Ajios Frangiskos ma-la 
18:00-21:30 (avajaiset pe 17/05 klo 21:00)

PE 17/05
Jorgon Kumentakis ja S.T.A.B. saksofonikvartetti, konsertti, 
Ajios Fangiskos klo 22:00

LA 18/05
”Your hand in mine”, konsertti, pääkirkon aukio klo 21:15

SU 19/05
”Tunteiden puutarha”, musiikkiesitys, paleontologinen 
museo klo 20:45

MA 20/05
Duo Goliardi ”Polifonia in Due - Una piccola Storia della 
danza”, musiikki- ja tanssiesitys, Ajia Sofian venetsialainen 
kirkko klo 21:15

TI 21/05
Musiikkivärit-kvartetti, kamarimusiikkikonsertti, nykytaiteen 
museo klo 21:15

KE 22/05
Belleville, jazz-konsertti, kulttuuritalon piha klo 21:15

PE 24/05
Yianneis, konsertti, huvivenesatama klo 21:15

LA 25/05
AnimaSyros, piirroselokuvia Siroksen festivaaleilta, Kara 
Musa Pashan moskeija klo 21:00 

SU 26/05
Viiden trumpetin musiikillinen vuoropuhelu, konsertti, Ajios 
Fangiskos klo 21:15

MA 27/05 - TO 27/06
Manos Astrinosin Rethimnon, valokuvanäyttely, historian 
ja kansanperinteen museon puutarha ma-la 09:00-15:00 
(avajaiset klo 20:30)

MA 27/05
Trio Daulute, konsertti, historian ja kansanperinteen muse-
on puutarha klo 22:00

MA 27/05 - PE 31/05
”Leikin kotikaupungissani - leikki meidät yhdistää”, lasten 
festivaali, eri paikoilla ympäri kaupunkia

TI 28/05
”Pinokkio... Totta vai tarua”, lastenteatteriesitys, pääkirkon 
aukio klo 20:30

KE 29/05
”Floks, laatikko ja pilvet”, nukke- ja musiikkiteatteriesitys, 
Kara Musa Pashan moskeija klo 21:00
Opera Studio, kansallisoopperan konsertti, Neratzen mos-
keija (Odeon) klo 21:15

TO 30/05
Dylan Thomas: ”Maitometsä”, kuunnelma, linnoitus (varas-
tot ja pohjoinen sisäänkäynti) klo 21:00

PE 31/05
Manolakis Drum Bass Trio, konsertti, Kara Musa Pashan 
moskeija klo 21:00

LA 01/06
Gravitysays_i ja No Clear Mind, pop/rock-konsertti, Erofili-
ulkoilmateatteri (linnoitus) klo 21:15

MA 03/06 - TI 04/06
Elokuvia Patraksen lyhytelokuvafestivaaleilta, Kara Musa 
Pashan moskeija klo 21:15

KE 05/06
HeJazz Collective, jazz-konsertti, lääninhallituksen aukio 
(Iroon Politecniou) klo 21:15

TO 06/06
Elyros, konsertti, Katehaki-kadun aukio (linnoitukselle kaa-
kosta nouseva katu) klo 21:15

PE 07/06
George Anamateur & Tamuz Nissim, jazz-konsertti, Rimon-
din lähdekaivo klo 21:15

Lisäksi:

TO 09/05, 16/05, 23/05, 30/05, 06/06
”Vanhankaupungin tyypillisiä taloja”, opastettu kävelykier-
ros, lähtöpaikka pääkirkon aukio klo 18:00

LA 25/05
”Rethimnonin meritarinoita 1”, opastettu kävelykierros 
Rethimnonin länsirannalle, lähtöpaikka pääkirkon aukio klo 
8:30 (kesto noin 3 tuntia)

LA 01/06
”Rethimnonin meritarinoita 2”, opastettu kävelykierros Ret-
himnonin itärannalle, lähtöpaikka pääkirkon aukio klo 8:30 
(kesto noin 3 tuntia)

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/2013/Rethimnonpaivat_tulostus.pdf
http://rethymnodays.gr/
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1. Pääkirkon aukio  2. Neratzen moskeija (Odeon)  3. Kulttuuritalo  4. Ajia Sofian venetsialainen kirkko  5. Rimondin lähdekaivo  
6. Vanhankaupungin rantakatu  7. Nykytaiteen museo  8. Venetsialainen satama  9. Linnoitus (varastot ja pohjoinen sisäänkäynti)  

10. Kara Musa Pashan moskeija  11. Filharmoniarakennus  12. Ajios Fangiskos  13. Ibramin Hanin moskeija (linnoitus)  
14. Paleontologinen museo  15. Erofili-ulkoilmateatteri (linnoitus)  16. Katehaki-kadun aukio  17.  Historian ja kansanperinteen museo

Tulostettava versio täältä.
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Villa Mary on yksi Kreetan 
tilavimmista vuokrahuviloista!
Loistavat tilat 8-14 hengelle lähellä Rethimnonia.

Jo useat suomalaisperheet ovat ihastuneet 
tähän huvilaan ja sen isäntäväkeen. Täällä 
on vietetty lomaa ystäväpariskuntien kanssa, 
vietetty 14 -henkisen perhekunnan kanssa 
60-vuotispäiviä, rentouduttu omassa käytössä 
olevassa, lähes 100 -neliöisessä uima-altaas-
sa ja syöty tilattuna isäntäperheen tekemää, 
erinomaista kreetalaista ruokaa. 
Huvilassa on kolme kerrosta, joista yksi 
maanpinnan alla. Kaikkiin kerroksiin mennään 
ulkokautta. 
• Yläkerrassa kaksi kahden hengen makuu-
huonetta, keittiö, kylpyhuone ja tilava oles-
keluhuone, johon voi myös majoittua. Iso 
parveke/terassi.
• Keskikerroksessa kaksi kahden hengen 
makuuhuonetta, kylpyhuone, pyykinpesuko-
ne, pinnasänky ja lastensänky, suuri kaikille 
yhteinen, täydellisesti varusteltu keittiö, oles-
kelu- sekä ruokailutila, tv ja stereolaitteet. 
Iso terassi ja parvekkeet. 
• Alakerrassa kaksi kahden hengen tilavaa 
makuuhuonetta sekä kylpyhuone.
Yli 14 hengen ryhmä mahtuu käyttämällä lisä-
tilana toista pihapiirin rakennusta (house).
Pihalla jalkapallokenttä (nurmi), koriskenttä, 
sekä katettu pingispöytä. Kaikki erittäin hoi-
dettua ja siistiä.

Varaustilanne, hinnat ja 
yhteystiedot heidän 

OMILTA SIVUILTAAN.

Mainitse, että olet saanut tiedon kreeta.infosta

Lisätietoa huvilasta ja käytännön
kokemuksista:

juhani@mikan.pp.fi

Katso myös VIDEO.

Lisätiedot avautuvat sanoja klikkaamalla. Tässä monien tunteman Loggian tämän kesän henkilöstö. Kostas ja Vassilis Fetokakis 
toivottavat suomalaiset tervetulleiksi. Loggian löydät aivan Rethimnonin keskustasta, 

Paleologou- ja Botsari -katujen välistä. Taverna tarjoaa myös omaa ouzoa. Lue lisää tästä.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.mary-villa.gr/english/reception.htm
http://youtu.be/1Gc9sB01Hh4
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/2012/Kreetalehti_12.2012Print.pdf


18 19

    Huhtikuun kaksi keskimmäistä viikkoa Kreetalla on ta-
kanapäin. Kun Suomessa sanotaan huhtikuuta ”hulluksi”, se 
voi olla vaihtelevien säiden osalta sitä myös Kreetalla.
Saimme kokea kukkien etsintään ja kuvaamiseen  keskitty-
neellä matkallammelähes Suomen parhaita kesäpäivän läm-
pötiloja, mutta myös alle kymmenen asteen yölämpötiloja, 
jotka sitten noiusivat päivän aikana jopa viiteentoista. 

Koko kaksiviikkoinen oli paikallisten 
mukaan tyypillistä Kreetan talvisäätä. 

   Vaikkakin nyt paljon myöhässä. Viileää, sateita ja kovia 
tuulia. Suorastaan myrskyä. Kun Välimeren kostuttama kym-
menasteinen ilma tulee kohti kehoa 100 km/h, on varmaa 
että se tuntuu kylmältä. Suomessa jostakin syystä vastaavat 
kevään lämpötilat tuntuvat suorastaan mukavilta.
Viileistä keleistä johtuen vain muutamana päivänä tarkeni 
maastossa t-paidassa. Vanhan kaupugin kapeilla kujilla sitä 
vastoin huomattavasti useammin.
Tuulitakki ja fleece olivat tarpeen. Samoin farkut.ja umpi-
kengät useimmiten. Ja yöpyminen hotelleissa tarkoitti öisin 
ilmastointilaitteen käyttöä lämmitykseen. Kreetalla kosteus 
hiipii kaikkialle. Kun ilman suhteellinen kosteus on korkea, 
vettä tiivistyy helposti.

Kovin näkemämme myrsky

   Rethimnonissa hotelli Ideonissa huoneemme parveke oli 
merelle päin. Parina päivänä parkkipaikka sataman kupees-
sa lähes tyhjentyi suurten aaltojen pyyhkiessä yhä voimak-
kaammin aallonmurtajaa. Suuret aallot paiskoivat sitten 
vettä kymmenien metrien korkeuteen ja aaltojen harja ylitti 
tuulen viemänä aallonmurtajan ja päättyi parkkipaikalle. 
Osa aallonmurtajaa jopa sortui.
   Hotellin virkailija kertoi tuolla yläkuvan parkkipaikalla 
olleen uuden auton joutuneen toissa vuonna kauas merelle, 
kun jättimäiset aallot täyttivät parkkialueen vesimassalla ja 
auto kellui rautakaiteiden yli mereen.

Sokerikuorrutettu auto

   Jätimme vuokra-automme myrskyn ajaksi ylemmäs lähelle 
Fortezzaa mutta meren pinnalta irtoaa niin paljon suolaa, 
että kosteana se lentää tuulen mukana ja iskeytyy kiinni 
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Huhtikuinen 
Kreeta

lähes kaikkiin pintoihin. Auton kuoriminen oli kuin olisi 
kovettunutta sokeria sulatellut. Pinnan sai puhtaaksi vain 
kastelemalla, jotta millin paksuinen suolakerros irtoaisi. 
Sitten myrskyn jälkeisen yön vesisade liotti auton putipuh-
taaksi ja se näytti kuin vastapestyltä.

”Sori about the bad weather”

   Kaupungilla katua kävellessämme takaamme ajoi skootte-
rilla vanhahko mies, joka kauden ensimmäisiin lukeutuvat 
turistit huomattuaan huikkasi ohi ajaessaan englanninkielel-
lä valittelunsa huonosta säästä. 
Kun vastasimme että olemme tyytyväisiä, kun saamme 
olla Kreetalla ja että Suomessa oli lähtiessämme pakkasta, 
mies näytti tyytyväiseltä. Mukava kokemus. Paikallisille me 
matkailijat olemme tärkeitä, ja maihin suhtaudutaan kuin 
odotettuihin vieraisiin.

Muutama helteinen hetki 

   Vain paria viikkoa aiemmin Kreeta oli kylpenyt hellekelis-
sä. Useimmiten syynä oli scirocco -tuuli Afrikasta, joka tuo 
mukanaan sitten myös hiekkaa ja se sotkee parvekkeet ja 
pelargoniat. Kuitenkin rantakelejä on aika-ajoin tuolloinkin. 
Myös esimerkiksi joulukuu saattaa olla hyvinkin kaunis ja 
lämmin.
   Falasarnan reissulla kävimme kastautumassa meressä. 
Reilun 15 -asteinen tuntui tietenkin kylmältä. Talviajan 
pintalämpötilat Välimeressä on yleisesti minimi 15°C. Siitä 
sitten noustaan heinä - elokuun 26°C:seen. Sadepäiviä on 
huhtikuussa keskimäärin neljä-viisi kuukaudessa.

Kukat ja vihreys

   Kreetan kevät on huikea kukkia harrastavalle ja jo pel-
kästään niiden väriloistosta nauttivalla. Koko saari kukkii 
maalis-huhtikuusta toukokuun alkuun. Lisäksi kaikkialla 
on vihreää. Juuri yhtään ruskeaa ei näy. Appelsiinit ovat 
parhaimmillaan ja tuoreita kasviksia on tarjolla toripöydät 
täynnä.
Jos haluaa kokea yltäkylläisen Kreetan, kannattaa matkustaa 
sinne heti kevään ensimmäisillä turistilennoilla.

Kun kaupungin rannoilla myrskyää, keskellä voi olla 
rauhallisen helteistä. Kontrasti on huima. Pienet, kapeat 
kadut suojaavat tuulilta.
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Kukkaniityt
Gious Kamposissa

Kuva: Juhani Viitanen
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Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy kesäkuun alussa .2013

Tämän lehden printattavan version voit avata tästä.

Lohjalla on myös kreikkalainen, tasokas ravintola. 
Se sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa 
osoitteessa Laurinkatu 51 B, 08100 Lohja.

P. (019) 321 021

http://www.elgreco.fi

Kreeta -lehti on hyvä väline 
tiedottamiseen ja mainostamiseen. 

Katso tarkemmat tiedot 
mediakortista.

Kunniakonsuli Rita Sjöstrand

Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete

Postiosoite: Honorary Consulate of Finland
P.O.Box 58, 700 14   Limin Hersonissos, 

Crete

Sähköposti:   rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
Matkapuh: +30-6944 271 913, 

Fax: +30-2897-024 064
Satelliittipuh: 

00-870 (tai 871 tai 873) -76 221 5766

Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate

Efedron Polemiston 1
73100 Hania

Crete

Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

Suomen kunniakonsulit Kreetalla
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