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Η Κως είναι ένα από τα δημοφιλέστερα νησιά των Δωδεκανήσων. Στο νησί η
τουριστική βιομηχανία ανθεί λογού της καλής οργάνωσης, η οποία είναι ένα
μεγάλο πλεονέκτημα για τους επισκέπτες. Οι ντόπιοι κάτοικοι είναι πολύ
φιλικοί και έχουν συνειδητοποιήσει απόλυτα πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός
για το νησί τους. Η ζωή στην Κω το καλοκαίρι είναι έντονη, αλλά το χειμώνα τα
πράγματα είναι αρκετά πιο ήρεμα.
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ΤΟ ΝΗΣΙ

imagIN.gr photography/Shuttesrtock.com

Η Κως έχει τεραστία επιλογή από υπέροχες 

παραλίες, οι οποίες βρίσκονται συνήθως στην

νότια ακτή. Φυσικά, οι περισσότερες από τις

δραστηριότητες βασίζονται γύρω από την

θάλασσα. Οι δυνατότητες για κολύμπι είναι

πολλές και το νησί είναι ένα εξαιρετικό μέρος

για καταδύσεις. Η Κως είναι ένα εξαιρετικό

μέρος για windsurng, τζετ-σκι ή ακόμη και

ιστιοπλοΐα. Υπάρχουν πολλά μικρά καραβάκια

για ημερήσια ταξίδια με διάφορους προορισμούς

όπως κοντινά νησιά, καθώς και Τουρκία.

Τα ορεινά χωριά του νησιού διαθέτουν μια 

αξιοσημείωτη ομορφιά και είναι εύκολα

προσβάσιμα είτε με αυτοκίνητο, λεωφορείο ή

ποδήλατο. Η Κως είναι επίσης ένας ιστορικός

προορισμός καθώς εκεί βρίσκονται μερικά από

τα πιο συναρπαστικά ιστορικά μνημεία του

κόσμου. Πολλά από τα οποία χτίστηκαν μεταξύ

τρίτου με τέταρτο αιώνα π.Χ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

MNStudio/Shutterstock.com

Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα για επίσκεψη στην 

Κω. Το νησί έχει πανέμορφες αρχαίες τοποθεσίες

όπως κάστρα, μουσεία και πολλά άλλα. Η

περιήγηση στο νησί σας δίνει την δυνατότητα να

ανακαλύψετε μοναδικά και εντυπωσιακά τοπία.

Η Αρχαία Αγορά

Περπατώντας στην

Αρχαία Αγορά είναι μια

εμπειρία η οποία σας

γυρίζει πίσω στον χρόνο

και σας δείχνει πώς ήταν

μια ελληνική αγορά στην

αρχαιότητα. Ο αρχαιολογικός χώρος δεν 

λειτουργεί πλέον ως αγορά. Ωστόσο, η επίσκεψη

εδώ σας επιτρέπει να ανακαλύψετε μια σειρά

από ιστορικά ερείπια, όπως τα ιερά της

Αφροδίτης και του Ηρακλή, και πολλά άλλα

αξιόλογα ευρήματα.

τον: imagIN.gr photography/Shutterstock.com

Address: Πλατεία Ελευθερίας, Κως

Phone: +30 22 4202 8326
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Το Κάστρο Των Ιπποτών
Ένα από τα βασικά

αξιοθέατα που πρέπει να

δείτε στην Κω είναι Το

Κάστρο των Ιπποτών (η

Κάστρο της Νεραντζιάς).

Το φρούριο χτίστηκε των

14ο αιώνα και άντεχε τις αλλεπάλληλες 

επιδρομές των Οθωμανών για πολλά χρονιά.

Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, οπού

προβάλλονται διάφορα ιστορικά γλυπτά και

αγάλματα.

τον: Gimas/Shutterstock.com

Address: Λεωφόρος Φοινίκων, Κως

Phone: +30 22 4202 7927

Δυτική Ζώνη Ανασκαφών

Ένας ξεχωριστός

αρχαιολογικός χώρος

όπου μπορείτε να βρείτε

υπέροχα ρωμαϊκά

ερείπια, είναι η δυτική

ζώνη Ανασκαφών.

Ανάμεσα στα μνημεία του 4ου και 3ου αιώνα 

π.Χ., θα βρείτε  σημαντικά απομεινάρια του

αρχαίου Γυμναστήριου (γνωστό με το όνομα

Ξυστό) και οι Δυτικές Θέρμες. Το Ρωμαϊκό Ωδείο

επίσης βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

τον: Nejdet Duzen/Shutterstock.com

Address: Λεωφόρος Γρηγορίου Β, Κως

Το Ασκληπιείο

Ασκληπιεία κατά την

αρχαιότητα

ονομαζόντουσαν τα ιερά

θεραπευτήρια,

αφιερωμένα στον

Ασκληπιό. Στην

αρχαιότητα Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της 

Ιατρικής. Το Ασκληπιείο της Κω είναι ένα από τα

πιο σημαντικά αξιοθέατα στο νησί. Συμφώνα με

την μυθολογία ο Ιπποκράτης εκπαιδευτικέ και

έπειτα δίδαξε τους μαθητές του εκεί. Επίσης

λόγο της τοποθεσίας του ναού, πάνω σε ενός

λόφου, σας δίνετε η ευκαιρία να απολαύσετε μια

πανοραμική θέα του Νησιού.

τον: Maciej Czekajewski/Shutterstock.com

Address: Πλατίνι, Κως

Phone: +30 22 4202 8763

Οινογευσία

Η Οινογευσία είναι μια

παραδοσιακή τουριστική

δραστηριότητα που

πρέπει να δοκιμάστε όταν

είστε στην Κω.

Επισκοπώντας

αμπελώνες, θα ανακαλύψετε τον Ελληνικό 

τρόπο παραγωγής του κρασιού. Οι τρεις μεγάλοι

παραγωγοί που πρέπει να επισκεφτείτε είναι οι

Μορές, Τριανταφυλλόπουλου και

Χατζηεμμανουήλ.

τον: Bojan i Jelena/Shutterstock.com

Address: Κως

Η Ρωμαϊκή Οικία

H Ρωμαϊκή Οικία είναι

ένα όμορφα

διακοσμημένο αρχοντικό

που χτίστηκε από τα

ερείπια ενός άλλου

σπιτιού κατά τη διάρκεια

της ελληνιστικής περιόδου. Διαθέτει μια 

εντυπωσιακή εμφάνιση που βασίζεται σε

αρχιτεκτονική του 3ο αιώνα με ενδιαφέρον

διακοσμητικά στοιχεία και αγάλματα. Επίσης

μπορείτε να δείτε ότι στο ψηφιδωτό δάπεδο,

υπάρχει μια απεικόνιση ενός πάνθηρα να

ξεσκίζει ένα ελάφι.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Κως
: 2019-02-22



τον: George Papapostolou/Shutterstock.com

Address: Λεωφόρος Γρηγορίου Β, Κως

Phone: +30 22 4202 3234

Η Νίσυρος

Η Νίσυρος είναι ένα

διάσημο τουριστικό νησί

το οποίο βρίσκεται στο

Αιγαίο και κοντά στην

Κω. Σύμφωνα με τη

μυθολογία, κατά την

περίοδο της Γιγαντομαχίας, ο Ποσειδώνας 

απέσπασε ένα τμήμα από την Κω και το

εκσφενδόνισε εναντίον του Πολυβώτη. Το

κομμάτι αυτό της Κω έγινε η Νίσυρος. Ο

μισοπεθαμένος γίγαντας τραντάζει κάθε τόσο τη

γη με αποτέλεσμα να ξυπνάει το ηφαίστειο. Το

θέαμα είναι αρκετά εντυπωσιακό και αξιζει την

επισκεψη σας.

τον: Michail Patakos/Shutterstock.com

Address: Νίσυρος

Phone: +30 69 7623 7664

Internet: www.nisyros.de

Email: tobiasschorr@methana.de

Άγιος Θεολόγος

Μια από τις πιο

απομακρυσμένες

παραλίες του νησιού,

πήρε το όνομά της από το

μικρό εξωκλήσι του Αγίου

Ιωάννη Θεολόγου που

βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.Το 

τοπίο που θα συναντήσετε είναι μοναδικό. Μια

βραχώδης ακτή με αναρίθμητους κολπίσκους που

δημιουργούν την αίσθηση της απομόνωσης. Οι

λάτρεις των θαλάσσιων σπορ αγαπούν αυτήν

την παραλία για τα απαλά κύματα της, ιδανικά

για την ιστιοσανίδα. Το απόγευμα, το μέρος

είναι καταπληκτικό για περπάτημα και

χαλάρωση.

τον: George Papapostolou/Shutterstock.com

Address: Kefalos, Kos

Ο Κήπος του Ιπποκράτη

Ο Κήπος του Ιπποκράτη

χτίστηκε για να

απεικονίσει τον αρχαίο

τρόπο ζωής των Ελλήνων

μέσα από τον πολιτισμό

και την ιστορία τους.

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες παιδιά και τουρίστες 

επισκέπτονται αυτό το μέρος. Ο οικισμός είναι

ένα διώροφο πέτρινο σπίτι στο οποίο μπορείτε

να βρείτε χειροποίητα έπιπλα και αρχαιά έργα

τέχνης.

τον: imagIN.gr photography/Shutterstock.com

Address: Μαστιχάρι, Κώς

Phone: +30 69 0776 1521

Internet: www.hippocratesgarden.gr

Email: info@hippocratesgarden.gr

Το δάσος της Πλάκας

Εάν θέλετε να πάτε για

πικνίκ, το Δάσος πρέπει

να είναι στην κορυφή της

λίστας σας. Αυτό το

μέρος είναι ένα

πασίγνωστο προορισμό,

τόσο για τους μονίμους κατοίκους όσο και για 

τους τουρίστες κατά τη διάρκεια του

καλοκαιριού. Το δάσος είναι γεμάτο με παγώνια

και η φύση σίγουρα θα ηρεμήσει το μυαλό σας.

τον: Laila Stern/Shutterstock.com

Address: Kefalos Road, Kos

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Κως
: 2019-02-22
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Το Ρωμαϊκό ωδείο της Κω
Το Ρωμαϊκό Ωδείο είναι

ένα αμφιθέατρο που

πρέπει να ανακαλύψετε

κατά την επίσκεψή σας

στην Κω. Είναι ένα

ζωντανό κομμάτι της

ιστορίας που απεικονίζει τον 2ο και 3ο αιώνα. 

Σήμερα, το δάπεδο, οι πτέρυγες και η σκηνή

είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βλέποντας τον

χώρο, θα σας κάνει να νομίζετε ότι βρίσκεστε

στην αρχαιότητα.

τον: Nejdet Duzen/Shutterstock.com

Address: Λεωφόρος Γρηγορίου Β, Κως

Lido Waterpark

Εκτός από τις αμέτρητες

παραλίες, κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού

το Λίντο Waterpark είναι

άλλη μια επιλογή για

οικογένεια και φίλους

στην Κω. Τεράστιες πισίνες, συναρπαστικές 

τσουλήθρες και πολύ καλές τιμές. Σίγουρα θα

είναι μια αξέχαστη μέρα για τον καθένα.

τον: Andrew Angelov/Shutterstock.com

Address: Μαστιχάρι, Κώς

Phone: +30 22 4205 9241

Internet: www.lidowaterpark.com

More Info: Ανοιχτό την καλοκαιρινή περίοδο

Αρχαιολογικό Μουσείο Κω

Στο Αρχαιολογικό

Μουσείο της Κω

βρίσκονται

συγκεντρωμένα όλα τα

ευρήματα που ήρθαν στο

φως κατά τις ανασκαφές

που διεξάγονται στο νησί από τις αρχές του 

αιώνα μέχρι σήμερα. Τα πιο εκπληκτικά είναι

όμορφα ψηφιδωτά, αγάλματα από τον

αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου,

αντικείμενα εκθέματα από τον τάφο ενός νεαρού

αθλητή που χρονολογείται από τον 3ο αιώνα

π.Χ., νομίσματα, ανάγλυφα με διάφορες

παραστάσεις και πολλά άλλα αρχαιά

αντικείμενα.

τον: wjarek/Shutterstock.com

Address: Πλατεία Ελευθερίας, Κως

Opening hours: 9:00 am – 3:00 pm

Phone: +30 22 4202 8326

Email: protocol@kbepka.culture.gr

More Info: Απέναντι από το Τζαμί της Κω

Ο πλάτανος του Ιπποκράτη

Ένα γνωστό τουριστικό

αξιοθέατο στην Κω είναι

το πλάτανο του

Ιπποκράτη η το Δέντρο

του Ιπποκράτη. Αυτό το

πολυετές φυτό θεωρείται

ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη 

μυθολογία κάτω απ' τη σκιά αυτού του δέντρου

δίδαξε ο Ιπποκράτης την Ιατρική στους μαθητές

του.

τον: imagIN.gr photography/Shutterstock.com

Address: Ακτή Κουντουριώτου, Κως

More Info: Βρίσκεται απέναντι από το Κάστρο της Νερατζιάς

και δίπλα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Πλατεία Δελφινιών

Αυτό το μέρος ονομάζεται

Πλατεία Δελφινιών. Το

σιντριβάνι των

Δελφινιών είναι ένα

δημοφιλές τουριστικό

σημείο της Κω. Βρίσκεται

σε μια μικρή πλατεία κατά μήκος του λιμανιού. 

Η καλύτερη ώρα για περιοδεία είναι η νωρίς το

πρωί, η αργά το απόγευμα.

τον: George Papapostolou/Shutterstock.com

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Κως
: 2019-02-22

www.lidowaterpark.com


Address: Πλατεία Δελφινιών, Κως

Παραλία Ξερόκαμπος

Ο Ξερόκαμπος είναι μια

εξωτική παραλία της Κω,

που δεν πρέπει να

παραλείψετε να

επισκεφθείτε. Είναι μία

από τις πιο ήσυχες

παραλίες του νησιού. Αυτό το μέρος βρίσκεται 

στον κόλπου της Κεφάλου και η υπεροχή θέα

παρέχει μια αίσθηση γαλήνης.

τον: Luis Santos/Shutterstock.com

Address: Κέφαλος, Κως

Εμπρός Θέρμες

Η εμπειρία ανεκτίμητη,

ένα φυσικό σπά! Στο

μπροστινό μέρος της

παραλίας έχει

δημιουργηθεί μια μικρή

λίμνη που διαχωρίζεται

από την υπόλοιπη παραλία με βράχια που 

επιτρέπουν στο θαλασσινό νερό να εισέρχεται

και να δροσίζει τα καυτά νερά. Η παραλία αυτή

είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και για

όλες τις εποχές.

τον: RAndrei/Shutterstock.com

Address: Άγιος Φωκάς, Κως

More Info: Εμπρός Θέρμες βρίσκονται στο νοτιοανατολικό

τμήμα του νησιού περίπου 13χλμ από την πόλη της Κω.

Κάστρο της Αντιμάχειας

Το κάστρο της

Αντιμάχειας βρίσκεται

στο κέντρο του νησιού

της Κω, νοτιοανατολικά

του χωριού της

Αντιμάχειας και αποτελεί

ένα αξιόλογο μεσαιωνικό οχυρό. Στο εσωτερικό 

του κάστρου σώζονται ερείπια του παλαιού

οικισμού της Αντιμάχειας, πολλές στέρνες

καθώς και δύο παλιές εκκλησίες - Άγιος

Νικόλαος και Αγιά Παρασκευή. Πάρτε το χρόνο

σας για να απολαύσετε την καταπληκτική

θαλασσιά θέα.

τον: George Papapostolou/Shutterstock.com

Address: Αντιμάχεια, Κως

ΦΑΓΗΤΟ

Anna Jedynak/Shutterstock.com

Τα μοδάτα και παραθαλάσσια εστιατόρια της 

Κω είναι κατά κανόνα πολύ τουριστικά. Ωστόσο,

στα μικρά σοκάκια μέσα στις πόλεις, υπάρχουν

πολλά καλά εστιατόρια με άριστο φαγητό και

πολλές επιλογές όπως τυπική ελληνική κουζίνα

έως σοφιστική γαλλική κουζίνα.

Εστιατόριο Καραβάν

Το Καραβαν είναι ένα

δημοφιλές οικογενειακό

εστιατόριο που βρίσκεται

στην οδό Αμερικής μέσα

στην πόλη της Κω.

Σερβίρουν άριστα

παραδοσιακά πιάτα με γρήγορη και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι

αργά το βραδύ. Η ατμόσφαιρα είναι φιλική και

ιδανική για οικογένειες και μεγάλες παρέες.

Μην βιαστείτε μετά το γεύμα σας, χαλαρώστε

και απολαύστε την Ελληνική κουλτούρα.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Κως
: 2019-02-22



Συμβουλή – δοκιμάστε τις μπριζόλες τους, είναι

καταπληκτικές.

τον: Christopher Meder/Shutterstock.com

Address: Αμερικής 52, Κως

Phone: +30 22 4202 7064

Internet: www.tonyainsworth.co.uk/caravan.htm

Καρνάγιο

Πιθανότατα η καλύτερη

ψαροταβέρνα στο νησί. Ο

ιδιοκτήτης του

Καρνάγιου πηγαίνει

καθημερινά για ψάρεμα

για να προσφέρει πάντα

το καλύτερο ψάρι στους πελάτες του. Τα 

αγαπημένα πιάτα για ντόπιους και τουρίστες

είναι το γεμιστό καλαμάρι, οι μαγειρευτές

γαρίδες και η ψαρόσουπα. Το ευχάριστο

θαλασσινό αεράκι σας κάνει να απολαύσετε

κάθε δευτερόλεπτο από το γεύμα σας.

τον: Joerg Beuge/Shutterstock.com

Address: Παράλια Καρνάγιο, Κως

Phone: +30 22420 27900

More Info: Βρίσκεται ανάμεσα στην παραλία του Τιγκακίου

και της Λάμπης, περίπου 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Κω.

Ποτέ Την Κυριακή

Το πιο αυθεντικό ουζερί

στο νησί, γνωστό για την

παραδοσιακή ελληνική

κουζίνα. Το μενού

περιλαμβάνει

συναρπαστικοί μεζέδες

όπως τηγανητά μύδια, παϊδάκια και πανσέτες 

στη σχάρα. Το πιο δημοφιλές ουζερί για τους

ντόπιους.

τον: Olha Afanasieva/Shutterstock.com

Address: Πεισάνδρου 9, Κως

Phone: +30 693 035 2099

Εστιατόριο Broadway
Το Broadway βρίσκεται

στην καρδιά της πόλης

της Κω και είναι ένα από

τα πιο δημοφιλές

εστιατόρια. Είναι γνωστό

για το μυρωδάτο και

σπιτικό αμερικανικό φαγητό. Θα απολαύσετε το 

γεύμα σας περισσότερα, δοκιμάζοντας το

σπιτικό κρασί τους. Σιγουρά θα θέλετε να

επισκεφθείτε το μέρος ξανά.

τον: Oscar Carrascosa Martinez/Shutterstock.com

Address: Μεγ. Αλεξάνδρου 36, Κως

Phone: +30 2242 027052

Εστιατόριο Cuvee

Το εστιατόριο δεν είναι

γνωστό μόνο για το

νόστιμο φαγητό και

πανέμορφο περιβάλλον,

αλλά και για τα εκλεκτά

κρασιά που προσφέρει.

Σερβίρουν πεντανόστιμα πιάτα όπως σαλάτα 

Καπρέζε, αρνί και χαλβά. Σας προτείνουμε να

επιλέξετε τραπέζι κοντά στο παράθυρο για να

απολαύσετε το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα με θέα

το Μπόντρουμ.

τον: Dean Drobot/Shutterstock.com

Address: Αιγαιου, Λαμπι, Κως

Phone: +30 22 4202 2440

Delon Pub

Αν ψάχνετε για ένα μέρος

με ευχάριστη

ατμόσφαιρα, ελατέ στο

Delon Pub. Προσφέρουν

την καλύτερη αγγλική

κουζίνα στην πόλη, από

νωρίς το πρωί έως αργά το βραδύ. Κώστας, ο 

αστείος σερβιτόρος, συνεργάζεται με την
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υπεροχή σύζυγο του με στόχο να κάνουν τον

κάθε πελάτη να νιώσει ξεχωριστό.

τον: chin797/Shutterstock.com

Address: Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών, Λαμπι, Κως

Phone: +30 22 4202 2824

Ταβερνα Μαικ

Η ταβέρνα του Μάικ

σερβίρει φρέσκα

ελληνικά και θαλασσινά

πιάτα με πολύ καλές

τιμές. Μάικ, ο

ιδιοκτήτης, πάντα

προσφέρει συμβουλές για το πώς να συνδυάσετε 

το κατάλληλο κρασί με το γεύμα σας.

τον: Gts/Shutterstock.com

Address: Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών, Λαμπι, Κως

Phone: +30 2242022865

Ταβέρνα Ελιά

Αυτό το μέρος είναι

γνωστό ως ένα από τα

εξαιρετικά οικογενειακά

εστιατόρια στην πόλη.

Στην Ελιά, μπορείτε να

απολαύσετε την

Ελληνική κουλτούρα όχι μόνο από την 

φανταστική κουζίνα αλλά και από την

παραδοσιακή διακόσμηση. Οι τιμές είναι πολύ

λογικές και η εξυπηρέτηση άριστη.

τον: bonchan/Shutterstock.com

Address: Απελλού 27, Παλιά Πόλη, Κως

Phone: +30 22 4202 2133

Internet: www.elia-kos.gr

Email: sotiris@elia-kos.gr

Far East
Αν αισθάνεστε ότι

χρειάζεστε μια αλλαγή

της διατροφής, το Far

East σας προσκαλεί σε

ένα υπέροχο κινέζικο

γεύμα. Προσφέρουν ένα

πλούσιο μενού τροφίμων υψηλής ποιότητας με 

λογικές τιμές και πολύ καλή εξυπηρέτηση. Αυτό

το μέρος είναι σίγουρα μια τέλεια απόδραση από

το ελληνικό φαγητό.

τον: Foto2rich/Shutterstock.com

Address: Μπουμπουλίνας 3, Κως

Phone: +30 22 4202 0969

Εστιατόριο Κάραβελ

Το Κάραβελ προσφέρει

ένα πλούσιο μενού από

διαφορετικοί μεζέδες και

πολλά Τουρκικά

ορεκτικά. Κατά καιρούς

έχουν ζωντανή Ελληνική

και Τουρκική μουσική. Εάν θέλετε κάτι 

παραπάνω από μεζέδες, τότε σας προτείνουμε να

δοκιμάσετε τα διαφορά θαλασσινά πιάτα.

τον: Nfoto/Shutterstock.com

Address: Αβέρωφ 24, Κως

Phone: +30 22 4202 2129

Jackson's Beach Bar

Jackson's Beach Bar είναι

κατασκευασμένο από

ξύλο και βρίσκεται στην

παράλια. Την ημέρα

σερβίρει εξαιρετικά σνακ

και γεύματα, ενώ την

νύχτα είναι φανταστικό μπαρ. Σιγουρά θα 

περάσετε καλά με την φιλική εξυπηρέτηση.

τον: Africa Studio/Shutterstock.com

Address: Αβέρωφ 36, Κως
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Phone: +30 22 4203 0122

Internet: www.jacksonskos.com

Email: info@jacksonskos.com

Εστιατόριο Λοφάκι

Το Λοφάκι είναι το

κατάλληλο μέρος για να

απολαύσετε ένα

ρομαντικό δείπνο, ενώ

βλέποντας το υπέροχο

ηλιοβασίλεμα πίσω από

την Κάλυμνο. Με μεγάλη ποικιλία γευμάτων και 

υπέροχο προσωπικό, έχει ψηφιστεί από

Tripadvisor ως το καλύτερο εστιατόριο στη Κω

για τα τελευταία δύο χρόνια.

τον: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Address: Άγιος Νεκτάριος, Κως

Phone: +302242021982

Internet: www.lofaki.gr

Email: lofaki@gmail.com

Ταβέρνα Ωρομέδων

Ταβέρνα Ωρομέδων

συνδυάζει την πανέμορφη

θέα του περίφημου

ηλιοβασιλέματος της

Ζιάς με υψηλής

ποιότητάς φαγητό σε

πολύ καλή τιμή. Προσφέρουν γνωστές τοπικές 

σπεσιαλιτέ, όπως το πλιγούρι και το κόκκινο

τυρί.

τον: GRIGORY GALANTNYY/Shutterstock.com

Address: Ζιά, Κως

Phone: +302242069983

Internet: www.oromedon.com

Email: nkpapacosta@gmail.com

Καφενείο η Αίγλη
Το καφενείο βρίσκεται

στην κεντρική πλατεία

της Κω και λειτουργεί

υπό τον ελέγχω της «Κως

ΑΣΠΙΣ», η πιο

συγκεκριμένα από μια

ομάδα γυναικών με χαμηλό εισόδημα. Το 

καφενείο/εστιατόριο είναι δωρεά από το δήμο

της Κω. Προσφέρουν πολύ καλή παραδοσιακή

κουζίνα. Επίσης το μέρος είναι ιδανικό για ένα

βραδινό καφέ.

τον: minadezhda/Shutterstock.com

Address: Πλατεία Ελευθερίας, Κως

Phone: +30 2242 030016

Internet: www.aiglikos.gr

H2O

Lounge café κατά τη

διάρκεια της ημέρας,

γκουρμέ εστιατόριο κατά

τη διάρκεια της βραδιάς

και μπαρ κατά τη

διάρκεια της νύχτας. Το

ταλαντούχο προσωπικό συνδυάζει τέλεια την 

ελληνική κουζίνα με διεθνείς γεύσεις και τα

παραθαλάσσια τραπέζια κάνουν την εμπειρία

αξέχαστη.

τον: holbox/Shutterstock.com

Address: Βασ. Γεωργίου 7, Κως

Phone: +30 2242 04720

Internet: www.kosaktis.gr

Email: sales@kosaktis.gr
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ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

Anna Jedynak/Shutterstock.com

Το νησί προσφέρει πολλές ωραίες και 

αναπαυτικές καφετέριες, οι οποίες είναι οι

παραδοσιακοί χώροι συνάντησης για πολλούς

από τους ντόπιους είτε για διάλειμμα, για ένα

γρήγορο σνακ ή απλά για ξεκούραση.

Zero Cafe-Bar

H Zero είναι μια

σύγχρονη

καφετέρια-μπαρ στην

πόλη. Προσφέρουν

νόστιμα μιλκσέικ και

καλό καφέ. Για τους

λάτρεις του διαβάσματος, διαθέτουν μια μικρή 

βιβλιοθήκη. Κάποιες μέρες για την χαλαρωτική

ατμόσφαιρα βοηθάει και η ζωντανή lounge

μουσική από DJ.

τον: O n E studio/Shutterstock.com

Address: Ηροδότου 1 και Μεγ.Αλεξάνδρου 2, Κως

Phone: +30 22 4202 0182

Ciao Café Bistro

Το Ciao Cafe δεν είναι

μόνο γνωστό ως το

καλύτερο καφέ μπαρ στην

πόλη, αλλά και για την

μεγάλη γκάμα εξαιρετικά

κοκτέιλ, γεύματα και

σνακ. Επίσης διαθέτουν ξύλο φούρνο το οποίο 

κάνει το κλήμα πιο παραδοσιακό.

τον: Peter Cho/Shutterstock.com

Address: Φιλητα και Ηφαιστου 12, Κως

Phone: +30 22 4202 7718

Εστιατόριο Λοφάκι

Το Λοφάκι είναι το

κατάλληλο μέρος για να

απολαύσετε ένα

ρομαντικό δείπνο, ενώ

βλέποντας το υπέροχο

ηλιοβασίλεμα πίσω από

την Κάλυμνο. Με μεγάλη ποικιλία γευμάτων και 

υπέροχο προσωπικό, έχει ψηφιστεί από

Tripadvisor ως το καλύτερο εστιατόριο στη Κω

για τα τελευταία δύο χρόνια.

τον: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Address: Άγιος Νεκτάριος, Κως

Phone: +302242021982

Internet: www.lofaki.gr

Email: lofaki@gmail.com

Rendezvous Coffee Bar

Rendezvous βρίσκεται

στο μικρό χωριό Τιγκάκι.

Προσφέρουν εξαιρετικά

σνακ, καφέδες και

κοκτέιλ. Αν είστε λάτρης

του αθλητισμού, το μέρος

είναι ιδανικό για εσάς. Το προσωπικό είναι 

φιλικό και ευγενικό.

τον: NOBUHIRO ASADA/Shutterstock.com

Address: Τιγκάκι, Κως

Phone: +30 22420 69094
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Καφενείο η Αίγλη
Το καφενείο βρίσκεται

στην κεντρική πλατεία

της Κω και λειτουργεί

υπό τον ελέγχω της «Κως

ΑΣΠΙΣ», η πιο

συγκεκριμένα από μια

ομάδα γυναικών με χαμηλό εισόδημα. Το 

καφενείο/εστιατόριο είναι δωρεά από το δήμο

της Κω. Προσφέρουν πολύ καλή παραδοσιακή

κουζίνα. Επίσης το μέρος είναι ιδανικό για ένα

βραδινό καφέ.

τον: minadezhda/Shutterstock.com

Address: Πλατεία Ελευθερίας, Κως

Phone: +30 22420 30016

Internet: www.aiglikos.gr

Da Luz

Απολαύστε ένα υπέροχο

καφέ κατά τη διάρκεια

της ημέρας ή ένα ποτό

κατά την νύχτα ενώ

ακούτε γνωστά

τραγούδια από το σήμερα

και το παρελθόν. Βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης της Κω και έχει πολύ φιλικό προσωπικό.

τον: StudioByTheSea/Shutterstock.com

Address: Λόρδου Βύρωνα 12, Κως

Phone: +30 22420 28290

Internet: www.daluzcafe.gr

Portoeye Cafebar

Portoeye είναι το ιδανικό

μέρος για να απολαύσετε

τον καφέ σας ενώ ακούτε

τα κύματα. Μοντέρνο,

μοναδικό και με πολύ

ευχάριστη μουσική που

σε κάνει να ονειρεύεσαι. Κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, είναι ζωντανό μπαρ με υπέροχη

ατμόσφαιρα.

τον: Wikamol D/Shutterstock.com

Address: Καρδάμαινα, Κως

Email: gerasklis@gmail.com

Senses Cafe

Το Senses Cafe είναι

φιλικό και κομψό μέρος

όπου ο καθένας μπορεί να

απολαύσει διαφορά, όπως

καφέδες, ποτά, σαλάτες

και επιδόρπια. Με

εξαιρετική εξυπηρέτηση και ιδανική τοποθεσία, 

η καφετέρια αυτή είναι εξαιρετική για διάλειμμα

μετά από μια κουραστική μέρα εξερεύνησης.

τον: Africa Studio/Shutterstock.com

Address: Βασ. Παύλου 20, Κως

Phone: +30 22420 24154

Marina Kafe

Είναι η μοναδική

καφετέρια στην όμορφη

μαρίνα της Κω.

Απολαύστε καφέδες,

διαφορά σνακ η ακόμα

και κοκτέιλ σε ένα

πολυτελές περιβάλλον, δίπλα στα γιοτ. Είναι 

ανοιχτό κάθε μέρα από το πρωί μέχρι αργά το

βράδυ.

τον: Ann Haritonenko/Shutterstock.com

Address: Μαρινα, Κως

Phone: +30 22420 48480

Email: internetyachtcafe@kosmarina.gr

Gossip Cafe

Βρίσκεται στην πλατεία

Ελευθερίας και είναι το

ιδανικό μέρος για να

απολαύσετε μια μεγάλη

ποικιλία από καφέδες,

ποτά και σνακ. Με το

φιλικό προσωπικό του και χαμηλές τιμές είναι 
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ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης μιας ημέρας

γεμάτη με εξερεύνηση.

τον: Farknot Architect/Shutterstock.com

Address: Πλατεία Ελευθερίας, Κως

Phone: +30 22420 22304

Email: gossipkos@hotmail.com

H2O

Lounge café κατά τη

διάρκεια της ημέρας,

γκουρμέ εστιατόριο κατά

τη διάρκεια της βραδιάς

και μπαρ κατά τη

διάρκεια της νύχτας. Το

ταλαντούχο προσωπικό συνδυάζει τέλεια την 

ελληνική κουζίνα με διεθνείς γεύσεις και τα

παραθαλάσσια τραπέζια κάνουν την εμπειρία

αξέχαστη.

τον: holbox/Shutterstock.com

Address: Vasileos Georgiou 7, Kos Town, Kos

Phone: +30 22420 4720

Internet: www.kosaktis.gr

Email: sales@kosaktis.gr

Agios Fokas Beach Bar

Βρίσκεται στον Άγιο

Φωκά περίπου 7 χλμ

νότια της πόλης της Κω.

Tο μπαρ/καφέ είναι ένας

μικρός τροπικός

παράδεισος δίπλα στη

θάλασσα με φοίνικες και παραδοσιακά δέντρα. 

Ο τέλειος προορισμός για να απολαύσετε το

μεσογειακό κλήμα με χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

τον: Syda Productions/Shutterstock.com

Address: Άγιος Φωκάς, Κως

Phone: +30 22420 48208

Internet: www.fokasbeachbar.com

ΜΠΑΡ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

iko/Shutterstock.com

Η νυχτερινή ζωή στην Κω εντοπίζεται κυρίως 

γύρω από δύο δρόμους, τις οδούς Διάκων και

Ναυκλήρου και εδώ θα βρείτε τα περισσότερα

μπαρ και νυχτερινά κλαμπ. Οι νύχτες του

καλοκαιριού είναι σίγουρα καυτές! Φυσικά,

υπάρχουν αρκετά νυχτερινά κλαμπ και έξω από

την πόλη της Κω, ενώ πολλά τουριστικά κέντρα

έχουν ιδιωτικά νυχτερινά κλαμπ για τους

επισκέπτες τους.

Zero Cafe-Bar

H Zero είναι μια

σύγχρονη

καφετέρια-μπαρ στην

πόλη. Προσφέρουν

νόστιμα μιλκσέικ και

καλό καφέ. Για τους

λάτρεις του διαβάσματος, διαθέτουν μια μικρή 

βιβλιοθήκη. Τα βράδια για την χαλαρωτική

ατμόσφαιρα βοηθάει και η ζωντανή lounge

μουσική από DJ.

τον: O n E studio/Shutterstock.com

Address: Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Κως

Phone: +30 22 4202 0182
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Harem Beach Bar
Το Harem βρίσκεται

ανάμεσα στην

παραθαλάσσια περιοχή

Λάμπη και την πόλη της

Κω και η διακόσμησή του

παραπέμπει σε γνήσιο

χαρέμι. Έχει πολύχρωμες βαριές κουρτίνες, 

βελούδινα μαξιλάρια, ατμοσφαιρικό φωτισμό

και παίζει καλή μουσική. Για τους πιο

παραδοσιακούς υπάρχουν καρέκλες αλλά οι πιο

"μυημένοι" θα βολευτούν στις μαξιλάρες που

είναι αραδιασμένες στο πάτωμα. Το Harem έχει

και υπαίθριο χώρο που συνορεύει με την

παραλία.

τον: Parilov/Shutterstock.com

Address: Αβέρωφ 32, Κως

Phone: +30 6950483943

West Bar

West Bar θεωρείται

μπροστά σε σύγκριση με

άλλα νυχτερινά κλαμπ

στο νησί. Προσφέρει μια

τρομερή ατμόσφαιρα με

καταπληκτικό φωτισμό

και πολλούς λάτρεις της διασκέδασης. Το μέρος 

είναι γεμάτο, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα,

αλλά σίγουρα θα απολαύσετε το χορό και τη

έντονη μουσική μέχρι το ξημέρωμα.

τον: clownbusiness/Shutterstock.com

Address: Πλωτάρχου Μπλέσα 3, Κως

Phone: +30 22 4203 0130

Internet: www.west.gr

The Camel Bar
Το Camel Bar είναι ένα

διασκεδαστικό μπαρ στο

λιμάνι γεμάτο με

πολλούς πάρτι

ανθρώπους. Κάθε χρόνο

χιλιάδες ανθρώπους

επισκέπτονται το μέρος. Το καλύτερο πράγμα 

είναι ότι μπορείτε να έρθετε για καφέ το πρωί,

μεσημεριανό το μεσημέρι, δείπνο το βραδύ και

τελικά να συνεχίσετε εκεί μέχρι το επόμενο

πρωί!

τον: Pressmaster/Shutterstock.com

Address: Ακτή Κουντουριώτου 13-15, Κως

Phone: +30 22 4202 6898

Internet: www.camel.gr

Stone Roses Bar

Stone Roses Bar είναι

ένα μπαρ με κλασική ροκ

μουσική. Θεωρείται ένα

ποιοτικό μπαρ, όπου

μπορείτε να απολαύσετέ

την κλασική ατμόσφαιρα

με καλές μελωδίες, εκλεκτές μπίρες και κοκτέιλ.

τον: Dean Drobot/Shutterstock.com

Address: Καρδάμαινα 190, Κως

Internet: www.thestonerosesbarkos.com

Email: hello@thestonerosesbarkos.com

Jackson's Beach Bar

Jackson's Beach Bar είναι

κατασκευασμένο από

ξύλο και βρίσκεται στην

παράλια. Την ημέρα

σερβίρει εξαιρετικά σνακ

και γεύματα, ενώ την

νύχτα είναι φανταστικό μπαρ. Σιγουρά θα 

περάσετε καλά με την φιλική εξυπηρέτηση.

τον: Africa Studio/Shutterstock.com
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Address: Αβέρωφ 36, Κως

Phone: +30 22 4203 0122

Internet: www.jacksonskos.com

Email: info@jacksonskos.com

Μύλος Beach Bar

Είναι ένα φανταστικό

μπαρ, με υπαίθρια

ντίσκο, διπλά στην

παραλία. Μπορείτε να

αναμένετε μια άνετη

ατμόσφαιρα με

θαλασσινό αεράκι και καλή μουσική. 

Εκατοντάδες ανθρώπους, τουρίστες και

ντόπιους, επισκέπτονται το μέρος κάθε μέρα και

νύχτα.

τον: nd3000/Shutterstock.com

Address: Λαμπή, Κως

Phone: +30 22 4202 3235

Internet: www.mylosbeachbar.com

King Size

Το King Size είναι ένα

μπαρ με δική του

ιδιωτική παράλια στο

Τιγράκι. Πρόκειται για

ένα πολυσύχναστο μέρος,

για ντόπιους και

τουρίστες να απολαμβάνουν την καταπληκτική 

καλοκαιρινή και παραλιακή ατμόσφαιρα. Τη

νύχτα, το μέρος μεταμορφώνεται σε ένα κλαμπ

με φωτά νέον, θαυμάσια κοκτέιλ και δροσιστικά

ποτά.

τον: Thoom/Shutterstock.com

Address: Τιγκάκι, Κως

Phone: +30 22 4206 8075

Sitar
Sitar είναι ένα φιλόξενο

και ήρεμο κοκτέιλ μπαρ

κοντά στο λιμάνι της Κω.

Είναι γνωστό για το

ξεχωριστό στιλ της

παρουσίασης κοκτέιλ.

Επιπλέον, η περιοχή είναι ιδανική για ένα 

βραδινό ποτό απολαμβάνοντας τη θέα του

λιμανιού.

τον: Emituu/Shutterstock.com

Address: Ρήγα Φεραίου 15, Κως

Phone: +30 22420 27942

Artemis Heaven

Artemis Heaven άνοιξε

τις πόρτες του την

δεκαετία του 1980 στην

παράλια Λάμπη στην Κω.

Με τις τεράστιες

διαστάσεις και τη φήμη

του, το beach bar είναι σημείο διοργάνωσης για 

υπέροχα πάρτι αλλά ακόμα και διαγωνισμούς

ομορφιάς. Σήμερα, εξακολουθεί να είναι από τα

πιο ζωντανά σημεία στο νησί. Ξεκινάει την

ημέρα ως ένα ήρεμο μέρος και τελικά

μετατρέπεται σε διασκεδαστικό ντίσκο μέχρι το

ξημέρωμα.

τον: djile/Shutterstock.com

Address: Αντιγόνης, Λαμπή, Κως

Phone: +30 22420 28200

Internet: www.hotelartemis.com

Email: info@hotelartermis.com

Da Luz

Απολαύστε ένα υπέροχο

καφέ κατά τη διάρκεια

της ημέρας ή ένα ποτό

κατά την νύχτα ενώ

ακούτε γνωστά

τραγούδια από το σήμερα
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και το παρελθόν. Βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης της Κω και έχει πολύ φιλικό προσωπικό.

τον: StudioByTheSea/Shutterstock.com

Address: Λόρδου Βύρωνα 12, Κως

Phone: +30 22420 28290

Internet: www.daluzcafe.gr

Portoeye Cafebar

Portoeye είναι το ιδανικό

μέρος για να απολαύσετε

τον καφέ σας ενώ ακούτε

τα κύματα. Μοντέρνο,

μοναδικό και με πολύ

ευχάριστη μουσική που

σε κάνει να ονειρεύεσαι. Κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, είναι ζωντανό μπαρ με υπέροχη

ατμόσφαιρα.

τον: Wikamol D/Shutterstock.com

Address: Καρδάμαινα, Κως

Email: gerasklis@gmail.com

Avra Lounge Cafe

Είναι μια από τις πιο

πολυτελές και κομψές

καφετέριες στην Κω.

Ακόμη και οι πιο

απαιτητικοί πελάτες θα

είναι ικανοποιημένοι με

το εξαιρετικό προσωπικό. Προσφέρουν μια 

μεγάλη ποικιλία από καφέδες, σνακ,

αναψυκτικά, κρασιά, σαμπάνιες,

οινοπνευματώδη ποτά και πολλά άλλα. Ένα

μέρος είτε για την μέρα, είτε για τη νύχτα.

τον: Aleksandrs Muiznieks/Shutterstock.com

Address: Βασ. Γεωργίου Β, Κως

Phone: +30 22420 27354

H2O
Lounge café κατά τη

διάρκεια της ημέρας,

γκουρμέ εστιατόριο κατά

τη διάρκεια της βραδιάς

και μπαρ κατά τη

διάρκεια της νύχτας. Το

ταλαντούχο προσωπικό συνδυάζει τέλεια την 

ελληνική κουζίνα με διεθνείς γεύσεις και τα

παραθαλάσσια τραπέζια κάνουν την εμπειρία

αξέχαστη.

τον: holbox/Shutterstock.com

Address: Vasileos Georgiou 7, Kos Town, Kos

Phone: +30 22420 4720

Internet: www.kosaktis.gr

Email: sales@kosaktis.gr

ΨΩΝΙΑ

Mila Supinskaya Glashchenko/Shutterstock.com

Στο νησί της Κω θα βρείτε άφθονα ελληνικά 

παραδοσιακά προϊόντα αλλά και όσα θα

περίμενε να βρει κανείς σε έναν δημοφιλή

τουριστικό προορισμό. Περιδιαβαίνοντας στα

σοκάκια της Παλιάς Πόλης θα βρείτε τα πάντα:

από πράσινο σαπούνι και βαζάκια με ντόπιο

μέλι μέχρι την τελευταία λέξη στις

παιχνιδομηχανές για παιδιά.

Η Κως προσφέρεται επίσης για την αγορά 

κοσμημάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών

αγγειοπλαστικής και υφασμάτων και θα σας

δοθεί η δυνατότητα να κάνετε πολύ

συμφέρουσες αγορές. Φυσικά, σε όλο το νησί θα
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βρείτε και όλα τα παραδοσιακά είδη τέχνης και

χειροτεχνίας. Τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν

ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων ενώ στην

κεντρική πλατεία υπάρχει αγορά φρούτων και

λαχανικών όπου μπορείτε να βρείτε φρέσκα

τοπικά προϊόντα.

Τα πρωινά, οι φούρνοι της Κω πλημμυρίζουν τον 

αέρα με μια υπέροχη μυρωδιά φρέσκου ψωμιού.

Σίγουρα αξίζει να τα επισκεφθείτε και να

δοκιμάσετε τα θεσπέσια κουλουράκια και γλυκά

τους. Τα πιο μοδάτα καταστήματα και όλες οι

μεγάλες φίρμες βρίσκονται στο πιο σύγχρονο

κομμάτι της πόλης της Κω. Εδώ θα βρείτε τις

τελευταίες κολεξιόν γνωστών σχεδιαστών και

μερικά πολύ καλά κοσμηματοπωλεία.Σε πολλά

από τα ορεινά χωριά μπορείτε να βρείτε όμορφα

χειροποίητα κεραμικά καθώς και

λεπτοδουλεμένα χειροποίητα υφάσματα και

κεντήματα.

Το χωριό Πηλί φημίζεται για τη φανταστική 

ποικιλία ποιοτικότατων τυριών. Σας συνιστούμε

ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε το κοκκινοτύρι,

που είναι τυρί που ωριμάζει σε κόκκινο κρασί.

Olive Wood

Για πολυχρηστικά

προϊόντα από ξύλο,

επισκεφτείτε Olive Wood.

Τα προϊόντα τους είναι εξ

ολοκλήρου χειροποίητα,

κυρίως από ξύλο ελιάς.

Μπορείτε επίσης να βρείτε βιολογικά 

καλλυντικά από λάδι ελιάς, φυσικά χειροποίητα

κοσμήματα, παραδοσιακά παιχνίδια ενηλίκων

και παιδιών καθώς και ιδιαίτερα εικαστικά

αντικείμενα με βάση το ξύλο, την πέτρα και το

μέταλλο.

τον: Ilga Lasmane/Shutterstock.com

Address: Απελλού 13, Κως

Phone: +30 22420 29958

Internet: www.woodenland.com.gr

More Info: Βρίσκεται στην Παλιά Πόλη

Το σπίτι του Ιπποκράτη

Εάν θέλετε να

δοκιμάσετε χειροποίητα

παραδοσιακά γλυκά,

ελατέ στο Σπίτι του

Ιπποκράτη. Θα βρείτε

επίσης πολλά

χειροποίητα προϊόντα όπως κοσμήματα, εικόνες,

είδη διακόσμησης και πολλά διάφορα αξεσουάρ.

τον: HQuality/Shutterstock.com

Address: Ζιά, Κως

Phone: +30 2242 068839

Email: Isidwros@hotmail.com

Silver Vision

Silver Vision είναι ένα

κατάστημα μόδας που

βρίσκεται στην καρδιά

της Παλιάς Πόλης.

Προσφέρουν μεγάλη

ποικιλία γυναικείων

προϊόντων όπως τσάντες, κοσμήματα, 

παπούτσια και άλλα αξεσουάρ. Η ευρεία

συλλογή τους είναι από ιταλικές και ελληνικές

μάρκες, όπως Axel, Elefterious Jewellery ,

Anatomic Collection και πολλά άλλα. Αυτό το

κατάστημα είναι σίγουρα ένα όνειρο για κάθε

γυναίκα.

τον: Pressmaster/Shutterstock.com

Address: Απελλού 10, Κως

Phone: +30 2242 027962

Email: silver-vision@live.com
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Διακογίαννης
Διακογιάννης είναι ένα

διάσημο οικογενειακό

κατάστημα κοσμημάτων

στο νησί. Από το 1885,

προσφέρει χειροποίητα

κοσμήματα υψηλής

ποιότητας. Αυτό το κατάστημα προωθεί 

πολύτιμα κομμάτια από Έλληνες σχεδιαστές

κοσμημάτων, όπως Κατερίνα Ιωαννίδη,

Μαργαρίτα Μεϊτάνη, και Ντόλη Μποικογιάννη.

Μπορείτε επίσης να βρείτε μια μεγάλη συλλογή

προϊόντων από πασίγνωστες μάρκες, όπως

Swatch, Seiko και Dolce & Gabbana.

τον: AlikeYou/Shutterstock.com

Address: Ιπποκράτους 2, Κως

Phone: +30 22 4202 3392

Email: leonidasdiakogiannis@gmail.com

Leather House

Μην ξεχάσετε να κάνετε

μια στάση στο Leather

House. Αυτό το

κατάστημα έχει ποιοτικά

δερμάτινα προϊόντα,

όπως αξεσουάρ,

παπούτσια και τσάντες. Άνοιξαν το πρώτο τους 

κατάστημα το 1979 στην Ρόδο, και στην

συνέχεια άνοιξαν το 2ο κατάστημα στην παλιά

πόλη της Κω. Η φιλοσοφία τους διατηρείται –

Δερμάτινα είδη σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.

τον: Laborant/Shutterstock.com

Address: Ηφαιστου 26, Πάλια Πόλη, Κως

Phone: +30 22 4202 1330

Internet: www.leather-house.blogspot.gr

Email: leatherhouse@yahoo.gr

Keramos
Πιθανώς το πιο

πρωτότυπο κατάστημα με

είδη δώρων στην Κω.

Βρίσκεται δίπλα στο

δέντρο του Ιπποκράτη και

το αστυνομικό τμήμα.

Προσφέρει χειροποίητα στολίδια, τοπικά 

προϊόντα και πολλά δώρα.

τον: Eastern.Light.Photography/Shutterstock.com

Address: Πλατεία Πλατάνου, Κως

Phone: +30 6981243657

Η Αγορά

Βρίσκεται στην πλατεία

Ελευθερίας και είναι μια

μικρή εσωτερική αγορά.

Μπορείτε να βρείτε

παραδοσιακά τουριστικά

δώρα, φρούτα και

λαχανικά, έλαια, βότανα, μέλι και πολλά άλλα.

τον: Isabella Pfenninger/Shutterstock.com

Address: Πλατεία Ελευθερίας, Κως

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Fotomicar/Shutterstock.com
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Αεροδρόμιο
Το διεθνές αεροδρόμιο

της Κω βρίσκεται 24 χλμ.

νοτιοδυτικά της Χώρας

στο κέντρο του νησιού.

Εάν φτάσετε με πτήση

των Ολυμπιακών

Αερογραμμών μπορείτε να μεταβείτε στην πόλη 

της Κω με το τακτικό λεωφορείο της

Ολυμπιακής, διαφορετικά θα πρέπει να βρείτε

δικό σας μέσο μεταφοράς. Ο ευκολότερος τρόπος

είναι να πάρετε ένα ταξί από την πιάτσα που

βρίσκεται στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, ή

αλλιώς μπορείτε να κατευθυνθείτε στη μεγάλη

πλατεία έξω από την πύλη του αεροδρομίου και

να πάρετε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ με το

χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κρεμ χρώμα.

τον: Juan Garces

Internet: www.kosairportguide.com

Ταξί

Τα ταξί είναι ένα βολικά

μέσα μεταφοράς.

Μπορείτε να τους βρείτε

σε όλο το νησί, σε ειδικές

πιάτσες ή στον δρόμο.

Μπορείτε επίσης να

καλέσετε ένα ταξί μέσω τηλεφώνου, αλλά 

πιθανότατα θα πληρώσετε επιπλέον χρέωση.

Μία από τις εταιρείες ταξί του νησιού είναι η

Κως Ταξί.

τον: ArrivalGuides

Phone: +30 22 4205 1160

Internet: www.kostaxi.eu

Ταχυδρομείο
Το ταχυδρομείο βρίσκεται

στην πόλη της Κω στη

διεύθυνση Βασιλέως

Παύλου 14 & Ελ.

Βενιζέλου.

τον: Andy Fuchs

Φαρμακεία

Υπάρχουν αρκετά

φαρμακεία στην πόλη της

Κω αλλά και στα κύρια

τουριστικά κέντρα. Ένα

από αυτά είναι και το

φαρμακείο του

Σεβαστιανού Καβουκλή:

τον: Gemma Garner

Address: Ελ. Βενιζέλου 21, Πόλη της Κω

Phone: +30 2240 28397

Τηλέφωνο

Κωδικός χώρας: +30

Κωδικός περιοχής:

22420.

τον: Jardson Almeida

Ηλεκτρισμός

220 volt

τον: Stirling Tschan
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Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
Ο Δήμος της Κω έχει τη δική του Δημοτική 

Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας (ΔΕΑΣ), η

οποία εκτελεί δρομολόγια από και προς τα

παραλιακά προάστια και το Ασκληπιείο. Το

γραφείο πληροφοριών και έκδοσης εισιτηρίων

βρίσκεται στη διεύθυνση Ακτή Κουντουριώτου 7.

Το νησί είναι σχετικά επίπεδο οπότε όποιος 

επιθυμεί μπορεί να το εξερευνήσει εύκολα με

ποδήλατο βουνού. Εάν δεν σας είστε λάτρης του

ποδηλάτου υπάρχουν αρκετά σημεία όπου

μπορείτε να νοικιάσετε σκούτερ ή αυτοκίνητο.

Population
33,400

Currency
Ευρώ, €1 = 100 λεπτά

Opening hours
Από Δευτέρα έως Σάββατο τα καταστήματα είναι ανοικτά από 
τις 8.00 πμ - 2.30 μμ που κλείνουν για τη μεσημεριανή σιέστα
και ξανανοίγουν από τις 5.30 μμ - 8.30 μμ. Πολλά καταστήματα
είναι κλειστά την Κυριακή άλλα εξαρτάται από την εποχή και
σε ποιο μέρος του νησιού βρίσκεστε.

Newspapers
Η Καθημερινή (Εθνική ημερησίως)
Ελευθεροτυπία (Εθνική ημερησίως)
Το Βήμα (Εθνική ημερησίως)
Μην ανησυχείτε αν δεν μπορείτε να διαβάσετε Ελληνικά, 
χτεσινές Αγγλικές εφημερίδες είναι συνήθως διαθέσιμες σε
διάφορα περίπτερα της Κως.

Αριθμοί Άμεσης Ανάγκης
ΕΚΑΒ: 166
Άμεση Δράση Αστυνομίας: 100 
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199

Tourist information
Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού Κω
Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως 
Τηλ.: +30 242 28724 24460
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