
DLO-veteraner Østjylland på tur til Kreta 
  
Søndag 2. juni mødtes 23 DLO-veteraner i Aarhus Lufthavn til en 7 dages tur til 
Kreta arrangeret af Århus Charter. 
 

 
 
Turen startede med en times forsinkelse, det blev taget med godt humør, vi havde 
jo ikke så travlt. 
Vi ankom til Kreta ved 24-tiden og efter en times kørsel ankom vi i Troulakis Village, 
et dejlig og velbeliggende hotel med all inklusive. 
 
Dag 2 
Efter en god nats søvn var vi klar til velkomstmøde med de venlige guider. 
Om aftenen var der efter en lang gåtur (syntes nogle) velkomstmiddag på en lokal 
græsk restaurant med god mad og græsk vin, som vi sluttede med en Raki (græsk 
snaps). 
Under middagen var der underholdning af guiderne som skabte en god stemning. 



Der var landskamp i fodbold en aften. Det så vi i hotellets reception, og ligeledes 
kunne vi følge valgaftenen på dansk tv – jo der var fin service hver dag. 
 
På tur til det autentiske Kreta 
Vi startede med at tage til Koumus, som er en eventyrlig stenlandsby, som er bygget 
igennem 15 år. Her var finurlige og sjove former alle steder. 
Derefter kørte vi til det mest betydningsfulde kloster på hele øen, Arkaki klostret, 
derefter gik turen videre til en ægte gemt perle, Saint Antonis kløften, hvor vi nød 
en dejlig frokost i fantastiske omgivelser. 
Turens sidste stop var til Kournas søen, den største ferskvandssø, som ligger i de 
smukkeste omgivelser. 
 
Smagen af Kreta 
Vi besøgte to søstre, der ejer et økologisk og miljøvenligt firma, der producerer 
sæber og cremer. Én af deres fine cremer var en »Baby Face lift« som blev prøvet 
flittigt. 
Nå, det er jo ikke sikkert, at det virker første gang... 
Til produktionen bruges de fineste olivenolier fra olivengården Biolea, som vi også 
besøgte. 
På turen passerede vi Kretas ældste oliventræ, det er så stort, at man kan kravle ind 
i det. 
En bryllupsdag var der også tid til at fejre med et glas vin på parkeringspladsen ved 
en olivengård. Det var Sonja og Christian der havde 49. års bryllupsdag. 
Til afslutning kørte vi ud til den mest charmerende vingård ejet af Mr. Manousakis, 
hvor vi hørte om og smagte på nogle af Kretas fineste vine og så, hvordan vinen 
bliver produceret. 
Her fik vi også en lækker frokost. 
 
Hjemrejsen 
På dagen, hvor vi skulle starte hjemrejsen kl. 21.00 fra vores dejlige hotel, var der 
lige tid til en tur med »The Little Fun Train« op i bjergene. En fantastisk tur hvor vi 
så, hvor der havde været jordskred, og hvor bjerggederne græssede fri omkring i de 
meget flotte landskaber. 



Efter en god tur hjem uden forsinkelser landede vi i Tirstrup ved 03.00-tiden – 
måske lidt trætte men efter en god tur. 
Mange tak til bestyrelsen for det gode arrangement. 
 
Vi glæder os til næste år. 
 
Valder Jacobsen 


