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Søndag den 17. juni 2007
Ferien startede vanen tro meget tidligt. Jeg havde sat vækkeuret til klokken 2.45, men af en eller
anden besynderlig grund lykkedes det mig at vågne, før vækkeuret ringede. Der var ikke andet for
end at komme op og i gang.

Omkring klokken 3.30 blev jeg hentet hjemme af mor, og kørt til Banegården, hvor bussen til
lufthavnen afgår fra. Her mødte vi Helle og Leif. Bilen blev parkeret ikke langt derfra. Tiden gik,
og Anne Grethe dukkede ikke op. Da bilen ikke var parkeret langt derfra, kørte mor op til
Scandinavia Center, hvor bussen til Billund Lufthavn kører fra. Her stod Anne Grethe.

Heldigvis kom vi alle med bussen, der kørte lidt forsinket, lidt over klokken 4. Vi ankom i god tid
til lufthavnen, hvor det som forventet, var meget nemt at finde checkin køen. Vi fik tjekket bagagen
ind. Min kuffert vejede 13,5 kg, mens mors vejede 20 kg.

Det var tid til sikkerhedstjekket, som vi kom igennem efter, at jeg blev tjekket en ekstra gang. Vi
havde cirka en halv time, før boardingen begyndte. Den slags ventetid er ikke synderlig morsom,
men tid gik da i det mindste.

Vi kom planmæssigt af sted meget tæt på klokken 6. Flyet var et MD81 eller MD82. Flyvetiden var
beregnet til 3 timer og 15 minutter, hvilket også kom til at holde. Tidsforskellen er en time. Der var
en ganske normal flyvning, hvor der blev serveret noget morgenmad. Vi havde en række med 3
sæder til os selv, hvilket var en ganske behagelig ting.

Efter landingen kom vi hurtigt ind i lufthavnsterminalen. Souda Lufthavn benytter sig af busser til
at transportere folk mellem terminal og fly. Grækenland er en del af Schengen samarbejde, hvilket
betyd, at der ikke var paskontrol. Vi fik vores bagage og begav os væk fra udleveringsområde, og
mødte straks herefter en guide, der ledte os mod den bus, der skulle tage os til hotellet.

Da vi var kommet ind i bussen, måtte vi vente lidt længere end normalt, før kursen blev sat mod
hotel Creta Palm i Kato Stalos. Efter cirka en halv times kørsel, ankom vi til hotellet, hvor vi fik
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værelse 331, som er på 2. sal. Vi begav os hurtigt efter udlevering af nøgle mod værelset, hvor vi
hurtigt pakkede ud.

Turen gik efterfølgende over til minimarkedet på den anden side af vejen, hvor der blev handlet ind
til frokost, som gik hen og blev lidt forhastet, idet der var det vanlige velkomstmøde klokken 14.
Selve mødet varede cirka en halv time, og enhver, der har været på charterrejse vil have en god idé
om, hvad der foregik. Det var den vanlige information omkring hotellet, lidt om Chania, som er
cirka 7 kilometre øst for hotellet, og de ture rejsearrangøren udbyder. Sidste punkt var lidt af en
skuffelse, da jeg gerne ville have været på en bestemt tur, som var beskrevet på rejsearrangørens
hjemmeside. Vi kom dog først derfra omkring klokken 16, idet vi havde en lang snak med guiden.

Det var blevet tid til at se nærmere på poolen, hvor vi tilbragte et par timer, med indtil flere ture i
vandet. Da der var ved at være spisetid efter danske forhold, gik vi tilbage til værelset, hvor vi lige
kom en hurtig tur under bruseren.

Vi besluttede os for at tage til Platanias, der er et meget turistet sted med restauranter og mange
souvenirbutikker og enkelte tøjforretninger. Vi tog bussen til Platanias, hvilket kostede 1,20 euro
per person. Efter nogen tid, fandt vi en restaurant ved navn Symposium, hvor vi spiste et par lækre
peberbøffer. Et par timer senere forlod vi restauranten. Der var nogle i selskabet, der ikke kunne dy
sig for at shoppe lidt.

Langt om længe var det tid til at komme tilbage til hotellet. Lige som vi var i gang med at forhandle
pris på taxa, kom bussen, og vi tog naturligvis med den i stedet. Vi ankom til hotellet, og tog med
på Helle & Cos værelse, hvor vi fik en drink eller to. De havde stadig problemer med air
conditioningen, hvilket blev rettet med hjælp fra hotellets personale. Omkring midnatstid, gik vi
tilbage til vores værelse, og gik hurtigt i seng godt trætte. Det havde været en lang dag, og vi havde
ikke fået megen søvn natten forinden.
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Mandag den 18. juni 2007

Vi vågnede lidt i 10. Vi var stadig ikke helt udhvilede, men tog alligevel med Helle & Co til
stranden en halv times tid senere. Turen på stranden varede i cirka halvanden time, og bød også på
en tur i vandet. Stranden var cirka 50 meter fra hotellet. Vi skulle over på den anden side af vejen,
og ned langs et af hotellerne på denne side af vejen.

Tilbage på værelset spiste vi lidt frokost, hvorefter turen gik til poolen for en dukkert. Vi var ved
poolen en times tid. Dagen havde indtil nu været i roligt tempo og afslappet tempo, hvilket snart
skulle ændre sig.

Helle & co havde på en tidligere ferie været ved et stenmuseum i nærheden af Kalives, som efter
sigende skulle være et meget flot sted. Vi besluttede os for at tage med. Da vi kun ville være ude i et
par timer, heraf maksimalt 1½ time i solen, valgte jeg at springe solcremen over, da det ikke virkede
til at være mere end et par grader varmere, end det kunne være en sommerdag hjemme. Dette skulle
jeg komme til at fortryde senere.

Da vi lige akkurat var en for mange til en enkelt taxa, måtte vi have to. Prisen for turen derop blev
aftalt med 28 euro per taxa, men vi ville gerne have haft dem længere ned, da vi i receptionen var
blevet fortalt, at dette ville koste omkring 18 euro.

Efter knap en halv times tids kørsel og et chaufførskifte ankom vi til Koumus, som er navnet på
museet omkring klokken 15.30, og ligger 21 kilometre fra hotellet i lige linje. Museet ligger et
stykke fra Kalives. Vi aftalte med taxachaufføren, at de skulle komme tilbage klokken 18 for at køre
os tilbage igen, da museet ligger et stykke fra Kalives, og har knap så hyppige busforbindelser til
Chania, hvorfra bussen til vores hotel afgår fra. For normale mennesker er afstanden til Kalives ikke
noget problem for normale mennesker. Havde vi været af sted alene, havde vi nok planlagt besøget
efter bustiderne, og gået til og fra Kalives.

Det er gratis at komme ind, men man bliver opfordret til at købe noget drikkelse i caféen. Museet er
på cirka 4000 kvadratmetre og viser nogle af de mange anvendelsesmuligheder for sten. Stort set alt
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var lavet i sten. Stedet er et meget flot sted med en god udsigt. Der blev i sagens natur taget mange
billeder. Der var en overraskelse ved museet. Der var et bur, der blev beboet af en påfugl, og lige
udenfor museet var der ligeledes en struds, hvilket man ikke forventer at se i denne del af verdenen.

Efter at have gået rundt i knap 2 timer, gik vi ned til caféen, hvor vi nød en øl. Vi har dog ikke helt
færdig med at se os omkring, hvorfor det blev til lidt mere inden, vi blev afhentet af taxaerne og
kørt tilbage til hotellet. Da vi var ved museet, kom der også, hvad der forekom som en græsk
husmoderforening. De havde lidt kage tilovers, og tilbød os derfor noget. Denne faldt heldigvis i de
flestes smag.

Vi var tilbage på hotellet cirka klokken 18.30, og havde en lille times, før velkomstmiddagen, der
også var kombineret med en græsk aften. Maden bestod af en buffet med græske specialiteter,
hvilket faldt i vores smag. Ved middagen kom også en dansegruppe, der dansede nogle lokale
danse, og her var der også mulighed for at være med.

Omkring klokken 2330 var det hele forbi. Jeg fik bestilt air conditioning, men havde lidt problemer
med at få det til at virke, men det lykkedes med lidt hjælp fra personalet på hotellet.

Tirsdag den 19. juni 2007

Vi vågnede omkring klokken 8, men var nærmere 10, før vi for alvor kom i gang. Efter
morgenmaden, stod den strandtur i et par timer. Strandturen var ikke så meget anderledes en
forleden, men alligevel afslappende.

Efter et kort stop på værelset, gik vi en tur i byen i retning mod Platanias. Den del af byen, vi boede
i, var ikke andet end restaurationer, små minimarkeder, hoteller, og enkelt souvenirbutikker. Vi var
alligevel ude i cirka 1½ time, før vi vendte tilbage til hotellet. På turen gjorde vi holdt for en is. Da
vi kom tilbage til hotellet, var vi en times tid ved poolen, der vanen tro bød på en dukkert.

Vi tog med Helle & co til Chania. Vi gik rundt i turistshoppingområdet i 3-4 timer, før vi havnede
på havnen. Det shoppingområde, vi besøgt var lidt af en turistfælde. I Lædergaden var der
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selvfølgelig masser af butikker med ting lavet af læder. I andre gader fandtes butikker med
souvenirs og andre steder med tøj. Det viste sig senere ikke at være den del af havnen, vi gerne ville
have været til. Vi fandt alligevel en restaurant, i mangel af bedre, hvor vi spiste til aften. Maden var
ikke noget at råbe hurra for, og var heller ikke billig i forhold til kvaliteten.

Efter middagen gik vi hen mod busstationen, men af en omvej, og var omkring en bar gade, der
ligger ud til vandet. Man kan ikke rigtig kalde dette en havn, selvom det måske kunne minde om en.
Der var masser af liv her.

Langt om længe ankom vi til busstationen, hvor vi efter lidt ventetid kom med en overfyldt bus
tilbage til hotellet. Vi kom ikke med den første bus, da denne også var fyldt op. Vi kom af bussen et
stop for tidligt, så vi måtte gå et stykke for at komme til hotellet. Jeg gik op på værelset, mens mor
tilbragte lidt tid på Helles værelse.

Onsdag den 20. juni 2007

Vi vågnede omkring klokken 10 og tog os usædvanlig god tid. Der var ikke rigtig noget på
programmet for i dag. Temperaturen fra morgenstunden var et par grader højre end tidligere, 37
grader, men føltes ikke så ekstremt som forventet.

De næste mange timer blev det til pool og dukkerter, kun afbrudt af et par små ture til værelset,
blandt andet for noget frokost. Omkring klokken 18 begyndte vi at gøre klar til at tage ud at spise.
Vi tog med Helle & Co til Platanias med bus. Der skulle jo selvfølgelig shoppes lidt, og det endte
overraskende nok med, at jeg fik en ”taske” til mobilen.

Efter endnu engang shopping, fandt vi en restaurant omkring klokken 21.30. Udbuddet af
restaurationer er ikke ligefrem lille, men der skal jo kigges på mindst et par stykker, før man finder
det rette sted. Jeg fik grillet kylling, mens mor fik kebab på spyd.
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Da vi havde spist til middag, stod den på en meget kort shoppingtur. Vi skulle op til taxa
holdepladsen, hvor bussen også stopper. Man skal jo lige forbi nogle butikker. Vi var tilbage på
hotellet cirka 23.30, og var meget hurtigt oppe på værelset. Der gik ikke længe, før vi var i seng.

Torsdag den 21. juni 2007

Vi vågnede omkring klokken 9 og fik en stille start på dagen. Omkring ved 11 tiden var det igen
blevet pooltid. Vi fandt vanen tro et par liggestole, som blev benyttet indimellem dukkerter. Da vi
begge var sultne, spiste vi frokost ved poolen, som bestod af cheeseburgere og pomfritter. Efter
frokost forblev vi ved poolen.

Omkring ved 15 tiden forlod vi poolen for at gøre klar til en tur til Chania. Vi var ikke så heldige at
komme med en bus lige straks, som Helle & Co, der havde forladt hotellet et par minutter før os.
Endelig kom vi med bussen. Det blev arrangeret, at vi skulle mødes foran guldsmeden for enden af
lædergaden.

Vi ankom som ventet med bussen til holdepladsen. Det lykkedes os at komme ned af den forkerte
gade, hvilket viste sig at være lidt af en omvej. Da vi først var meget tæt på målet, var det ikke
noget problem at finde de 3 andre.

Vanen tro var der igen dømt shopping i samme område som tidligere, og bød kun på meget lidt
variation i forhold til tidligere. Det var lidt varmere end tidligere dage, så tørsten begyndte at melde
sig lidt hurtigere. Heldigvis var der et par caféer ikke langt derfra, men alligevel var det ikke så
svært at finde det helt rigtige sted, hvilket var samme sted som for et par dage tidligere.

Efter at have nydt en øl, eller vand for mit vedkommende, gik vi videre mod havneområdet, hvilket
ikke var svært at finde. Vi var med vilje ikke i samme del af havnen som for et par dage siden, til
dels på grund af den lidt dårlige oplevelse, og vi gerne ville se noget nyt.

Inden vi var på selve havnen, gik vi en tur i de små gader i det venezianske kvarter. Også heroppe er
der nogle få butikker og restaurationer, men ikke så koncentreret som eksempelvis lædergaden og
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havnen. Da jeg gerne ville have en lille pause, fandt vi uden besvær en restaurant, der gerne ville
servere en øl uden, at der kom noget spiseligt med. Turen gik også om på den anden side af
bymuren.

Nogen tid senere kom vi til havnen. På denne del af havnen, i nærheden af fyrtårnet, var der endnu
flere restauranter. Vi valgte at spise middag på restaurant Zepas, som vi fandt ud af er en af de af
rejsearrangøren anbefalede restaurationer.

Her var der ikke nogen som helst former for pres med at blive hurtigt færdige, ikke at vi tidligere
havde følt dette. Vi havde fået restaurationens bedste bord og stole, og havde en god udsigt. Jeg fik
en herlig lammekotelet. Vi var færdige med middagen omkring klokken 22.30, hvorefter vi gik
tilbage op af guldgaden, som den også kaldtes.

Vi fandt hurtigt taxaholdepladsen, hvorfra vi var med en taxa tilbage til hotellet. Vi fik aftalt en pris
på turen til 9 euro, hvilket vi senere fandt ud af var en euro mere end normalt. Chaufføren var en af
de yngre, og var rent flink, og havde overskud til en sludder. Hurtigt efter ankomsten til hotellet var
vi tilbage på værelset, og lidt tid senere var det sengetid.

Fredag den 22. juni 2007

Vi vågnede igen i dag omkring klokken 9, og vi fik en stille start på dagen. Planen for dagen havde
været, at vi skulle på vores ene udflugt med rejsearrangøren, som var kaldet Minifutten. Dette var
en tur væk fra kysten, og er i området omkring Therissos. Turen foregår med en slags minitog på
hjul. Denne tur var desværre blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Da vi gerne ville opleve lidt andet, tog vi med en bus til Platanias klokken 11. Herfra afgår de
samme minitog, hvor den planlagte tur tilsyneladende er identisk med en tur et lokal firma står bag.
Det syntes, at den planlagte tur med rejsearrangøren var en af de ture, som det lokale firma
arrangerer. Det endte med, at vi var på denne tur alligevel, her kaldet Grand Canyon. Ulempen, hvis
nogen, er, at der ikke er en dansk guide med.
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Turen i sig selv var ganske udmærket, og udsigten var god. Da der ikke blev kørt synderligt stærkt,
var der også mulighed for at tage billeder. I selve Therissos er der et lille museum med tema fra en
opstand i det 19. århundrede. Denne fik jeg dog ikke set. Vi havde cirka 3 kvarter der, før vi kørte
tilbage mod Platanias, dog ikke helt af samme vej.

Tilbage i Platanias, fandt vi en lille restaurant, hvor vi til frokost fik gyros, som minder meget om
kebab. Denne smagte fortrinligt. Udsigten mod strande var god, om end en anelse skæmmet af et
par hoteller.

Vi var tilbage på hotellet omkring klokken 16, hvor jeg var lidt tid på værelset, før jeg gik ned til
poolen, hvor de andre allerede var. Pooltid var også blevet til ture i vandet, hvilket virker ganske
afkølende i den varme.

Omkring klokken 18 tog vi en bus til Chania, hvor der igen stod shopping på programmet. Noget
nyt var, at jeg denne gang rent faktisk endte med at komme derfra med noget. Jeg fik købt en pung
til 9 euro.

Der blev dog ikke brugt så lang tid på at shoppe i dag som tidligere. På vej ned mod havnen fandt vi
en anden restauration, lige ved siden af kirken på Guldgaden, som jeg havde besøgt et par dage
tidligere, mens de andre shoppede. Også her blev det til en enkelt øl uden at være tvunget til at
bestille noget spiseligt.

Nogen tid senere gik vi tilbage mod havnen. Vi besluttede os for, at vi ville spise på samme
restauration som aftenen før. Dette var igen en god oplevelse. Jeg fik en T-bone steak, som smagte
herligt, mens mor fik en eller anden form for fisk.

Klokken var blevet over 23, før vi var færdige, og gik tilbage mod taxaholdepladsen. Butikkerne var
ved at lukke. Taxaen tilbage til hotellet var ikke en af de bedre oplevelser. Der blev kørt tæt på
andre biler, og chaufføren var lidt den sure type, der havde lidt travlt med at lave andet samtidig
med at køre. Vi gjorde også hold ved på en tankstation for at få benzin på, men chaufføren samtidig
røg, hvilket ikke var en betryggende oplevelse. Kvitteringer blev ikke i dette tilfælde brugt.
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Vi kom alligevel helskindet tilbage til hotellet omkring klokken 23.40. I stedet for at gå direkte
tilbage til vores eget værelse, var vi med på Helle & Co’s værelse, hvor vi fik et par drinks og
snakkede. Et par timer senere gik vi tilbage til vores eget værelse, hvor vi hurtigt gik i seng.

Lørdag den 23. juni 2007

Vi stod op omkring klokken 10 denne morgen. Jeg fik lidt morgenmad til at starte med, mens mor
lavede noget andet. Mor gik ned til stranden, hvor Helle & Co var taget ned. Her havde jeg ikke lyst
til at tage med.

Mens de andre var på stranden, gik jeg en tur i byen ad hovedvejen, som udgør langt den største
dele af byen, hvis ikke hele byen. Efter at have gået lidt rundt, endte jeg alligevel på stranden for en
kort bemærkning.

Da jeg ikke havde lyst til strand, var jeg der som nævnt ikke synderligt længe. Mor og jeg gik en
lille tur i byen, inden hun vendte tilbage til stranden. Jeg gik tilbage til værelset, hvor jeg hentede
mit kamera, og gik endnu en tur i byen. Turen gik helt ud til bygrænsen i retning mod Chania. På
turen fik jeg taget de sidste billeder på min fjerde film.

Tilbage på hotellet, sad jeg lidt ude på trappen foran, hvor der var lidt skygge, men stadig varmt
uden at være ulideligt. Dette var en lille hyggelig stund, men lidt kedeligt i længden, men heldigvis
var jeg ikke der for længe.

Omkring klokken 14.30 gik vi over til købmanden, hvor vi købte et par småting, som vi manglede
til frokosten, som vi efterfølgende spiste på værelset. Da vi havde fået noget frokost, var det igen tid
til at komme til poolen, om end en forholdsvis kort tur.

Vi gik tilbage til værelset omkring klokken 17, hvor vi begyndte at pakke ting i vores kuffert, som
vi ikke skulle bruge den resterende tid af vores ferie. Dette var forholdsvis hurtigt affære, hvorfor vi
var klar til at tage til Chania kort efter klokken 18.
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Busserne syntes at køre oftere omkring dette tidspunkt, hvorfor vi hurtigt kom med en bus. I Chania
gik vi igen en tur i shoppingområdet, hvilket heldigvis blev til en kort tur. Jeg fik dog købt en rem
til den lille mobiltaske, så jeg kan have den rundt om halsen.

Turen gik efterfølgende ad nogle af gaderne i det venezianske kvarter, og var længere end tidligere i
denne del af byen. Her var stadig restaurationer, turistbutikker og mennesker, men ikke i samme
grad som nede mod havnen og shoppingområdet.

Vi gik rundt i cirka 1½ time, før vi fandt en restaurant, vi gerne ville spise hos. Stedet var inden i en
baggård, men var flot indrettet. Denne gang valgte vi gyros, hvilket vi havde fået til frokost
tidligere, men portionsstørrelsen var noget større her. Et par timer senere gik vi tilbage mod
taxaholdepladsen. Vi ville gerne tilbage til hotellet tidligere end nogle af de andre dage, idet vi
skulle hjem dagen efter. Turen tilbage til hotellet var ikke den bedste oplevelse, men trods alt ikke
den værste.

Omkring klokken 23 var vi tilbage på hotellet, hvor vi igen var med på Helle & Cos værelse for
drinks, hvilket var ganske fornøjeligt som altid. Nogen tid senere gik jeg tilbage til værelset, da jeg
gerne ville have pakket resten, hvad jeg ikke længere havde behov for på ferien, således, jeg ikke
ville få så travlt igen næste morgen.

Søndag den 24. juni 2007

I dag var det afrejsedag. Jeg havde sat vækkeuret til klokken 6.30, hvor vi stod. Vi kom i gang og
pakkede det sidste i kufferten og håndbagagen. En lille meget let morgenmad blev det desværre
ikke til, men vi ventede at få noget spiseligt på flyet.

Vi skulle være ude fra værelset klokken 8, hvilket vi ikke helt nåede. Der var ikke meget liv på
hotellet nu, udover personale og vi, der skulle hjem. Vi fik afleveret nøgle og afregnet for air
conditioning, hvilket beløb sig til 31 euro. Inden den planlagte afgang fra hotellet, var jeg i et
minimarked for at købe cigaretter til at tage med hjem. Det blev kun til en enkelt karton her, da jeg
ikke havde kontanter nok, og forretningen ikke modtog visa kort.
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Bussen, der skulle tage os til lufthavnen, ankom til hotellet godt 8.30, lidt forsinket. Turen til
lufthaven varede godt en halv time, hvor der vanen tro blev fortalt om de praktiske oplysninger med
check in, flyvetider osv.

Ved ankomsten i lufthavnen tog vi os lidt god tid med at komme i check in køen. Der var også
masser af tid. Vi kom igennem rumlen, og enhver, der har haft fornøjelsen kender denne. Vi havde
noget tid efter sikkerhedstjekket, inden afrejse. Noget af denne tid blev benyttet i den toldfrie butik,
der altid er i en lufthavn, selvom der ikke er noget med toldfrie varer ved flyvninger indenfor EU.

Langt om længe var det tid til at komme ombord på flyet. Også denne gang var der bustransport fra
terminalen til flyet. Nu kunne varmen for alvor mærkes. Flyveturen hjem var ret normal. Flyvetiden
var en anelse længere end turen derned, blandt andet på grund af modvind.

Vi ankom til Tirstrup Lufthavn meget tæt på den planlagte ankomst. Her fik vi relativt hurtigt
bagagen, og inden alt for længe efter, afgik en lufthavnsbus til Århus, hvor vi ankom omkring
klokken 15.30. Vi var lidt heldige, at vi blev afhentet.

Lidt generelt

Vores tur var generel en god oplevelse. En vigtig ting er at huske solcremen, selvom vejret kan
virke som en meget god sommerdag hjemme. Hele ugen var der ikke en sky i sigte. I starten af
ferien toppede dagtemperaturen på 35 grader, men var svagt stigende hele ugen op toppede på 40
grader. Vi var noget heldige på denne front, da vejret var begyndt at være dårligt hjemme, men kom
hjem igen lige som en hedebølge satte i gang.

At spise ude var generelt en god oplevelse. Vi oplevede kun en enkelt gang en dårlig oplevelse.
Hvis man kan bruge det til noget, var der ikke mange andre på samme restaurant samtidig, men
dette kan måske også forklares ved, at vi var en anelse tidligt ude. Man spiser noget senere end
hjemme. Prisniveauet er nogenlunde det samme som hjemme, måske en anelse lavere. Drikkevarer
er dog noget billigere. En anden forskel er, at restaurationer har en ansat til at få folk ind i
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forretningen, og der er ofte en menu med priser, som man kan gennemgå, inden man sætter sig til
rette. Dette kan være en hjælp i forhold til at finde en restaurant.

En mindre skuffelse på ferien var, at jeg hjemmefra havde læst, at rejsearrangøren havde en udflugt,
hvor man blandt andet kom til Knossos, hvilket jeg gerne ville have været på. Denne havde man
taget af programmet, da der ikke i højsæsonen var nok tilmeldinger, nok på grund af varmen,
hvilket et eller andet sted er forståeligt.

Vi havde dog en god oplevelse med rejsearrangøren, som tidligere har rejst med. Det gode er, at
man på forhånd ved, at tingene er i orden, pænt hotel, og flaske vand på værelset ved ankomst. Vi
var denne gang heldige, idet vi havde fået en 2 værelses lejlighed, men kun betalt for en 1 værelses.
Den lejlighed, vi boede i har en balkon, som er en fin størrelse for 2-3 personer, og her spiste vi
morgenmad hver dag, og ofte frokost. Ydermere var der en flaske vin, da vi før havde rejse med
samme rejsearrangør. De små ting gør jo som også en forskel.
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