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Poznejte to nejlepší z Kosu
Emprós Thermá

•  termální lázně s možností 
romantického koupání 
v teplých pramenech

Zia

•  nejvýše položená vesnička na skále
s atmosférou pohostinnosti a širokou
nabídkou ručně vypracovaných 
suvenýrů 

Starý Kos

•  centrum ostrova s přístavní pevností 
a Hippokratovým platanem, kde 
pulzuje prázdninový život

Pobřeží pláží

•  záliv s pěti nádhernými plážemi 
od Magic po Camel Beach, 
kde si návštěvník dosyta užije 
klasický prázdninový odpočinek

Asklepieion

•  posvátné místo, kde Hippokratovi žáci
vytvo řili nejznámější lázně starověku

Suvenýry

•  pokud si chcete 
z Kosu odvézt 
zajímavý suvenýr, 
například ručně tkané 
koberce, stačí se jen 
ponořit do křivolakých 
uliček nebo se projít 
po hlavní třídě Odós 
Iféstou
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Státní zřízení

Ostrov Kos je součástí Řecké republiky.

Historie

Jedni z prvních kolonizátorů ostrova byli Kariani, podle nichž ostrov dostal i své první 
doložené jméno – Karis (2. tisíciletí př. n. l.). Následovali Achájci (14. století př. n. l.) 
a Féničané. Podle dochovaných zdrojů byl jedním z prvních králů ostrova Mirope – Triples, 
po němž se ostrov nazýval Meropis. O něco později dostal ostrov svůj současný název 
Kos. Dle zmínky v eposech Ilias a Odyssea se Kos spolu s ostrovy Kalymnos, Nisyros 
a Karpathos účastnil trojské války.

Na konci 11. století př. n. l. přišli Dórové a Kos se stal typickým dórským městským státem. 
Během 7. a 6. století př. n. l. byl ostrov členem tzv. Dórského hexapolis – ekonomického 
a politického spolku šesti měst – kromě Kosu sem patřil ještě Lindos, Ialyssos, Kamerios, 
Knidos a Halikarnassos.

Kos hodně trpěl během perských válek (500–478 př. n. l.). Roku 480 př. n. l., v tzv. zlaté 
Periklově době, se stal součástí Athénského námořního spolku. V této době zažil jeden 
z největších rozkvětů.



6

Kos je rodištěm otce moderní medicíny Hippokrata (460–377 př. n. l.), který zde založil 
školu lékařství. Dodnes lékaři při ukončení studií skládají Hippokratovu přísahu. V letech 
336–323 př. n. l. spadal ostrov pod vládu Alexandra Makedonského. Na přelomu letopočtu 
byl součástí Římské říše, jeho status byl „libera et immunis“ (svobodný a samostatný). 
Po rozdělení Římské říše se stal součástí Byzantské říšříše a zažíval další období rozkvětu. 
Obyvatelé se věnovali obchodu s hedvábím, vínem či parfémy, stavěly se baziliky apod. 
V 11. století získali ostrov křižáci, později Benátčané a po nich johanitští rytíři (1303–1522). 
Roku 1523 dobyli ostrov na dalších 400 let Turci.

V letech 1821–1827 došlo na ostrově k povstání proti Turkům, které však bylo krvavě 
potlačeno. Až v roce 1912 vystřídali Turky Italové a roku 1943 pak němečtí okupanti. 
Po nich v roce 1945 ostrov převzali do správy Britové. Teprve 7. března roku 1947 byl 
ostrov Kos spolu s ostatními Dodekanéskými ostrovy předán Řecku.

Geografie

Ostrov Kos patří do souostroví Dodekanés. Souostroví leží v jihovýchodní části Egejského 
moře a tvoří ho 18 obydlených ostrovů a mnoho dalších bezvýznamných ostrůvků. 
Celková rozloha souostroví je 2 663 km2. Název Dodekanés je odvozen od řeckého dódeka 
(dvanáct), tj. počet hlavních ostrovů. Kos je třetím největším ostrovem tohoto souostroví.



7

Klimatické podmínky

Léto je na Kosu horké a slunné, bez srážek. Jaro a podzim jsou teplé s občasnými dešti, 
zima bývá mírná s vydatnými dešti. Vane stálý vítr, letní ze severu se nazývá meltémi.

Hospodářství

Dnes je na Kosu hlavním pilířem hospodářství cestovní ruch. Turistická sezona trvá 
od dubna do listopadu. V minulosti se však většina obyvatel živila zemědělstvím. I dnes 
se zde pěstují olivy, fíky, víno, rajčata, melouny, ze zvířat se chovají převážně kozy a ovce. 
Důležité je pro ostrov včelařství.
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Flóra

Kos díky významným zdrojům spodních vod patří k nejúrodnějším a nejzelenějším řeckým 
ostrovům. V průběhu letní sezony je ale půda vyprahlá. Rostou zde různé druhy trav, ze 
stromů pak cypřiše, eukalypty, borovice nebo vavříny. Hlavně kolem cest můžete vidět 
oleandry, agáve nebo opuncie. V horách roste hojně koření, hlavně tymián.

Fauna

Fauna na ostrově Kos není příliš bohatá. Žije zde poměrně dost hmyzu. Dále zde můžete 
potkat různé druhy ještěrek nebo suchozemské želvy, z ptáků pak racky, vrány nebo vrabce. 
Co se týká podmořského života, je velmi chudý. Díky egejským proudům, které kolem 
ostrova proudí, sem moc živočichů nepronikne. V neposlední řadě nesmíme zapomenout 
na kočky – na ostrově jich je spousta, potkáte je hlavně ve městech a u hotelů.

Obyvatelstvo

Žije zde asi 28 tisíc stálých obyvatel, více než polovina z nich v hlavním městě Kos.

Jazyky

Úředním jazykem je řečtina. V letoviscích se domluvíte i anglicky, německy či francouzsky. 
Jídelní lístky, různé prospekty a nápisy bývají vícejazyčné.
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Kuchyně – jídla

Řecká kuchyně patří k jedněm z nejzdravějších. Mísí se v ní vlivy Západu i Východu, 
zejména turecké. Využívají se suroviny, které tu jsou nejdostupnější, převážně zelenina, 
olivový olej, ryby a mořské plody.

Předkrmy
Předkrmy (orektiká, mezédes) jsou v Řecku velmi oblíbené a výběr je obrovský. Vybírat 
můžete podle chuti z různých druhů salátů, předkrmů ze zeleniny, luštěnin, ryb a mořských 
plodů.
Saláta choriatikí

Řecký salát z rajských jablíček, okurek, cibule, oliv a sýru Feta.
Tzatzíki

Připravují se z okurek, jogurtu a česneku, někdy se přidává kopr.
Taramosaláta

Pasta z rozetřených rybích jiker, česneku, olivového oleje a citronové šťávy.
Melitzanosaláta

Pasta z lilků, olivového oleje a česneku.
Dolmádes

Vinné listy plněné rýží s bylinkami.
Chtapódia

Na různý způsob upravené chobotničky, většinou naložené v octu.
Kalamáry

Smažené kroužky sépií pokapané citronem.
Garídes

Krevety upravené na různé způsoby.
Mydia

Mušle upravené na různé způsoby.
Tyrokrokétes 

Smažené sýrové kuličky.
Saganáki

Smažený sýr v těstíčku pokapaný citronem.
Pikilía

Mísa s několika druhy předkrmů.

Polévky
Fasoláda

Hustá fazolová polévka.
Kotósoupa avgolémono

Kuřecí vývar s rýží, šlehaným vejcem a citronem.
Psarósoupa

Rybí polévka.



10

Hlavní jídla
Jsou převážně masitá, kralují ryby a jehněčí maso, výjimkou nejsou ani jídla zeleninová.
Mousaká

Zapečené brambory s lilkem a mletým masem, zalité bešamelem.
Sutzukákia

Válečky z mletého masa v červené omáčce.
Pastítsio

Zapečené makarony s mletým masem, zalité bešamelem.
Biftékia

Karbanátky z mletého masa.
Stifádo

Dušené králičí nebo hovězí maso v červené omáčce.
Gyros

Kousky grilovaného masa (většinou vepřového nebo kuřecího) řezané z rožně, podává se 
buď v pitě „do ruky“, nebo na talíři.
Souvláki

Kousky masa napíchnuté na jehle. Maso na rožni.
Psária

Ryby. Výborné jsou zejména tsipoúra – cejn, barboúni – parma, tónos – tuňák, 
xifías – mečoun. 
Chtapódia

Chobotnice.

Ovoce a zelenina 
Karpoúzi

Vodní meloun.
Pepóni

Žlutý meloun.
Stafýlia

Hrozny.
Sýka

Fíky.
Portokália

Pomeranče.
Fráules

Jahody.
Rodákina

Broskve.
Veríkoka

Meruňky.
Eliés

Olivy.
Kolokýthia

Cukety.
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Melitzánes

Lilky.
Domátes

Rajská jablíčka.
Piperiés

Papriky.

Dezerty
Dezerty jsou v Řecku velmi sladké. Často obsahují med, ořechy nebo skořici. 
Baklavá

Listové těsto plněné směsí mletých ořechů a medu, zalité medem. 
Lukoumádes

Koblížky sypané skořicí, zalévané medem.
Jaoúrti 

Jogurt zalitý medem, sypaný ořechy.

Kuchyně – nápoje
Typické nápoje
Metaxa

Tradiční řecká pálenka, tří-, pěti- a sedmihvězdičková. Počet hvězdiček označuje počet let 
zrání – čím je starší, tím má jemnější chuť. Poprvé ji v roce 1888 připravil Spyros Metaxas.
Ouzo („úzo“) 

Anýzový likér, který se stal řeckým národním nápojem. Má typickou chuť po pendreku 
a čirou barvu, která se po smíchání s vodou nebo ledem mléčně zabarví. 
Krasí

Víno. Pěstují se různé druhy vinné révy pro bílé (lefkó/áspro krasí) i červené víno (kókino 
krasí), suché (xiró) i sladké. 
Retsína

Typické řecké víno, nejčastěji bílé, s přídavkem pryskyřice, která mu dodává specifi ckou chuť. 
Býra

Pivo. Počátky řeckého pivovarnictví se pojí s prvním řeckým králem Ottou I., který 
pocházel z Bavorska.
Elinikó kafé

Řecká silná káva. Při objednávání všech druhů kávy je nutné předem říci, kolik cukru 
chcete. Glykóz = velmi sladká, metrio = středně sladká, skéto = bez cukru.
Frapé

Ledová káva.
Neró

Voda.
Sóda

Soda.
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Pláže

Na Kosu najdete pláže písečné i oblázkové. V celém Řecku jsou pláže státní a veřejně 
přístupné. Není zde moc nudistických pláží, protože nudismus byl v Řecku ještě 
donedávna zakázán. Je povolen pouze na vyhrazených plážích. Opalování „nahoře bez“ 
se toleruje, pouze na menších plážích, kam chodí místní, doporučujeme kompletní plavky. 
Na plážích najdete tzv. beach sety (2 lehátka a slunečník), které si můžete pronajmout 
za cca 6 € na den.

Embros Therma
Známá pláž v jihovýchodní části ostrova v oblasti Psalidi nedaleko termálního pramenu. 
Tento sirný pramen vyvěrá ze skály, vtéká přímo do moře a vytváří tak krásně teplé 
jezírko. „Lázeňský prostor“ je v moři vymezen hrází z navršených kamenů. Sirná voda má 
blahodárné účinky na onemocnění kůže a pohybového ústrojí.
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Tigaki, Marmari, Mastichari
Písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, které lemují sever Kosu. Tyto pláže mají 
ideální podmínky pro surfování.

Paradise Beach
Nejznámější z pláží na jihu ostrova. Říká se, že jsou na ostrově nejkrásnější. Kromě 
Paradise Beach zde najdete ještě pláže Golden, Polemi nebo Camel a další. Všechny jsou 
písečné s pozvolným vstupem do moře. 
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Agios Stefanos
Pláž na jihozápadě ostrova na poloostrově Kefalos. Přímo na pláži můžete vidět zbytky 
křesťanské baziliky Agios Stefanos. Z pláže je nádherný výhled na ostrůvek Kastri 
s kostelíčkem. Kolem jeho útesů jsou nejlepší místa na šnorchlování. 

Agios Theologos
Oblázková pláž na západě poloostrova Kefalos pojmenovaná podle nedalekého kostela 
Agios Theologos.
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Časový posun

O hodinu více než v ČR. 

Doprava – taxi

Taxi se nedá zastavit na ulici jako v České republice. Ve městech existují stanoviště taxi, 
kde taxíky čekají. Pokud tam zrovna žádný není, chvilku vyčkejte, taxíky průběžně přijíždějí. 
V hotelu vám vůz zavolají z recepce.

Doprava – autobusy

Ve městě Kos jezdí zelenobílé autobusy, mezi městy oranžovobílé autobusy. Jezdí 
cca každých 20 minut do 23 hodin. Jízdenky zakoupíte u řidiče. Jízdní řády naleznete 
na recepci, ale jsou spíše orientační.

Doprava – pronájem automobilů

NEV-DAMA vám nabízí pronájem vozů prostřednictvím smluvní autopůjčovny. Informace 
o možnostech pronájmu vozidel a cenách vám poskytne delegát cestovní kanceláře. Ten 
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také zajistí rezervaci a předání vozu a doporučí vám zajímavé cíle a cesty. K zapůjčení 
auta je nutné mít český řidičský průkaz. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění 
musí být vydané před více než jedním rokem. Auta je možné objednat nejpozději 24 hodin 
předem. Delegátovi sdělte model vybraného vozu, počet dnů, název hotelu a číslo pokoje, 
případně věk dětí pro zapůjčení sedačky. Auto bude vždy přistaveno na recepci hotelu, 
kde sepíšete smlouvu se zástupci fi rmy. Počet najetých kilometrů je neomezený, benzín si 
hradíte sami. Čerpací stanice jsou u všech hlavních silnic.

Pokud si pronajmete vůz v jiné než smluvní autopůjčovně, je vhodné se dobře seznámit se 
smluvními podmínkami, především co se týče pojištění vozidla.

§ Doprava – předpisy

Platí zde obvyklá evropská pravidla silničního provozu – maximální rychlost v obci je 
50 km/h, mimo obec pak 80 km/h, zákaz telefonování při řízení, povinnost používání 
bezpečnostních pásů na předních sedadlech, dětských sedaček a při jízděna motocyklu 
používání přilby. Pozor na kruhových objezdech, platí přednost zprava – má ji ten, kdo 
na kruhový objezd vjíždí! Řízení je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože svérázný 
způsob jízdy místních řidičů vás může občas nepříjemně překvapit. Vezměte také v potaz 
to, že písek a jemný prach prodlužují brzdnou dráhu a zvyšují nebezpečí smyku.

Peníze – měna

Měnovou jednotkou je euro (€).

BANK Peníze – směnárny, banky

Na ostrově můžete peníze směnit ve směnárnách nebo bankách, případně na recepci 
hotelu, pokud tuto službu poskytuje. České koruny zde směnit nelze! 

Komunikace – pošta

Poštovní úřady (tachidromio) spadají pod Státní poštovní správu (ELTA). Cena poštovní 
známky po Evropě je jednotná pro pohledy i dopisy. Oboje můžete vhodit do žlutých 
poštovních schránek s označením ELTA nebo zanechat na recepci hotelu.
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Komunikace – telefonování

Telefonovat můžete ze svých mobilních telefonů, a to v případě, že máte aktivovanou 
službu roaming. Cena hovoru a SMS zprávy vám je obvykle sdělena telefonním operátorem 
při příletu do destinace. Nebo můžete využít telefonní automaty. Fungují na telefonní karty, 
které zakoupíte v minimarketech nebo kioscích. Mezinárodní hovor vám spojí také hotelu, 
avšak pozor, cena je většinou vyšší.

Předvolba pro Českou republiku je +420, pro Slovensko +421, poté směrový kód města 
a požadované telefonní číslo. Předvolba na ostrov Kos je +30 22420 XXXXXX.

Komunikace – internet

Dnes již připojení k internetu běžně funguje ve většině hotelů, jeho rozsah a cena se 
v jednotlivých hotelech liší. Ve městech fungují kavárny, které hostům také nabízí připojení.

Kriminalita – krádeže

Na ostrově je sice bezpečno, přesto je potřeba si na své věci dávat pozor. I zde totiž 
existují osoby, které se přiživují na úkor turistů. Dodržujte základní bezpečnostní zásady. 
Cenné věci neberte s sebou na pláž a nenechávejte je bez dozoru ani ve vozidle. Radíme 
vám využít hotelový trezor. Pokud je vám odcizen cestovní pas, informujte prosím delegáta 
naší cestovní kanceláře.

Kriminalita – trezory

Trezor najdete zabudovaný v hotelovém pokoji nebo si jej můžete pronajmout na recepci.

Kriminalita – zavazadla

Pokud zjistíte, že bylo vaše zavazadlo v průběhu letecké přepravy poškozeno, ohlaste 
událost ihned na letišti a sepište reklamační protokol PIR. V opačném případě vám letecká 
společnost nemusí poskytnout náhradu. Další informace vám podá průvodce NEV-DAMA.
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Sporty

Cyklistika

Půjčovny kol najdete skoro na každém rohu. Sever a východ ostrova nabízí méně náročný 
terén, jsou zde značené cyklostezky, které vedou i přes hlavní město. Jih ostrova je 
hornatější.

Potápění a šnorchlování

Na Kosu nejsou úplně ideální podmínky pro potápění a šnorchlování. Šnorchlovat sice 
můžete kdekoli, moc podmořského života však neuvidíte. Nevhodnější podmínky jsou 
na poloostrově Kefalos u ostrůvku Kastri. Pokud se chcete potápět, využijte některého 
z potápěčských center. Zkušení potápěči vás vyvezou a ukážou vám vhodná místa. 

Windsurfi ng, kitesurfi ng

Kos je ideálním místem pro surfování. Nejlepší podmínky najdete hlavně na severu ostrova.

Plachtění

I pro tento sport najdete okolo ostrova ideální podmínky.

Další vodní sporty

Parasailing neboli vlečení na padáku za motorovým člunem, vodní lyže, wakeboarding, jet 
ski, jízda na nafukovacím banánu, šlapadla, loďky a další aktivity jsou v nabídce většiny 
center vodních sportů u hotelů nebo v letoviscích.
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Zábava, noční život

Nejrušnější noční život je v Kardameně a ve městě Kos na tzv. Bar street, kde je na jednom 
místě seskupeno několik desítek barů a nočních klubů. Pobavit se ale můžete ve všech 
letoviscích.

Restaurace

Ve všech městech naleznete spoustu taveren, restaurací i rychlých občerstvení. Můžete 
ochutnat typická řecká jídla i mezinárodní kuchyni. V podstatě platí, že kde uvidíte sedět 
Řeky, tam nejlépe vaří. Milovníkům ryb a mořských plodů doporučujeme městečko 
Mastichari, kde jsou vyhlášené taverny specializující se na ryby a plody moře.

Voda

Voda z kohoutku je pitná, balenou vodu zakoupíte běžně v obchodech.

Kontakty na úřady
Velvyslanectví České republiky
6 G. Séferis Str.
Palaio Psychico
154 52 Athény
tel.: (0030) 210 6713 755, 210 6719 701, 
210 6713033
fax: (0030) 210 6710 675
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/athens

Honorární konzulát Rhodos
(konzulární obvod Rhodos a Kos)
Capsis Hotel Rhodos
Leoforos Triandona
85 100 Ixia – Rhodes
honorární konzul: paní Dia Constantina 
Capsis
tel.: 0030 22410 25025 (hotelová centrála)
fax: 0030 22410 20909 (hotel)
úřední hodiny: úterý a čtvrtek 10.00–12.00
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Slovníček

Řekové používají řeckou abecedu, zde jsou řecká slova přepsána do latinky.

Řecky Česky
Kaliméra Dobrý den
Kalispéra Dobrý večer (od 15 hodin)
Kalinichta Dobrou noc
Jásu Ahoj
Chérete Na shledanou
Efcharistó Děkuji
Parakaló Prosím
Né/Óchi Ano/Ne
Ávrio Zítra
Símera Dnes

Řecky Česky
Polí Mnoho
Lígo Málo
Oríste? Prosím?
Isotimía Kurz
Gramatósimo Známka
Jatrós Lékař
Piretó Teplota
Kefáli Hlava
Pódi Noha
Chéri Ruka

V restauraci
Řecky Česky
Estiatório Restaurace
Anichtó Otevřeno
Klistó Zavřeno
Bíra Pivo
Krasí Víno
Tsai Čaj
Zestó Horký

Řecky Česky
Krío Studený
Rízi Rýže
Kréas Maso
Saláta Salát
Kombósta Kompot
Patátes Brambory

Číslovky
Řecky Česky
Mía Jedna
Dío Dva
Tría Tři
Tésera Čtyři
Pénte Pět

Řecky Česky
Éxi Šest
Eptá Sedm
Októ Osm
Eňá Devět
Déka Deset

Dny v týdnu
Řecky Česky
Deftéra Pondělí
Triti Úterý
Tetárti Středa
Pémpti Čtvrtek

Řecky Česky
Paraskeví Pátek
Sávato Sobota
Kiriakí Neděle
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Zdravotní péče
Lékařská péče
Pokud jste si prostřednictvím NEV-DAMA uzavřeli cestovní pojištění u ERV pojišťovny, a. s., 
kontaktujte v případě zdravotních obtíží vašeho průvodce nebo linku asistenční služby 
EuroAlarm Asistence. Linka je vám k dispozici 24 hodin denně na telefonním čísle 
+420 221 860 606. Pečlivě si uschovejte veškerá potvrzení od lékaře. 
Na základě podmínek sjednaných ve smlouvě vám po návratu pojišťovna náklady spojené 
s ošetřením uhradí. Pokud máte cestovní pojištění uzavřené u jiné cestovní pojišťovny, 
postupujte dle jejích pokynů.

Lékárny
Lékárny neboli „farmakío“ jsou označené zeleným štítem s křížem. Jsou otevřené 
zpravidla v pondělí ve středu a v sobotu od 9.00 do 14.00 hodin, v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek od 9.00 do 14.00 a od 17.00 do 21.00 hodin, v neděli je zavřeno.. Lékárny se 
střídají v pohotovostní službě, adresu té otevřené najdete na dveřích všech ostatních 
lékáren.

Nakupování – suvenýry

Na ostrově Kos koupíte všechny suvenýry typické pro Řecko, jako jsou ouzo, metaxa, 
olivy, olivový olej, kosmetika s extraktem z olivového oleje, keramika, tkané koberečky atd. 
Typickým suvenýrem, který si můžete přivézt z Kosu, je tympánový med nebo kaneláda, 
skořicový sirup.



22

Nakupování – obchody

V letoviscích bývají obchody otevřeny každý den včetně neděle cca od 9.00 do 22.00 hodin. 
Některé jsou přes poledne zavřené.

Nakupování – trhy

Trhy se na ostrově Kos nepořádají. Jediná tržnice se nachází v hlavním městě Kos. Čerstvé 
ovoce a zeleninu můžete zakoupit podél hlavních silnic.

Spropitné

Obvykle se dává 5–10 % z celkové částky účtu. Záleží na vašem rozhodnutí.

Elektrický proud

Napětí v elektrické síti je 220 V. Adaptér není nutný.



23

Zajímavá místa
Kos
Kos je hlavní město ostrova s typicky řeckou atmosférou. Dominuje mu romantický 
přístav s johanitskou pevností a vůbec zde uvidíte nejvíce historických památek. Najdete 
tu příjemné posezení v kavárnách a tavernách, ale i noční život v klubech. Největší 
koncentrace jich je na tzv. Bar street.

Palác rytířů – johanitský hrad – Castle of the Knights

Byl postaven koncem 14. století rytíři řádu johanitů, zejména na obranu města proti útokům 
pirátů. Na stavbu byl použit mramor a kameny ze zbořených antických chrámů. Dnes 
v něm můžete najít sbírku antických soch. Palác najdete v pravé části přístavu.

Hippokratův platan

Nejstarší strom v Evropě, pod kterým Hippokrates údajně léčil a vyučoval. Stojí naproti 
vchodu do johanitské pevnosti.

Odeon

Antické divadlo Odeon bylo odkryto v roce 1929. Nyní je po kompletní rekonstrukci. Dobře 
zachovalé byly schody z bílého mramoru i antické sochy, které jsou dnes v městském 
muzeu. Nejcennější je socha Hippokrata v nadživotní velikosti. Dnes se zde konají divadelní 
představení a koncerty.
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Agora

Antické tržiště s pozůstatky helénistických chrámů a raně křesťanské baziliky. Najdete ho 
mezi nám. Eleftherías a johanitskou pevností přímo u tzv. Bar street.

Gymnasium Xystos

Gymnasium Xystos je antické atletické sportoviště o rozloze jeden hektar, kde se dodnes 
dochovalo 17 dórských sloupů z bílého mramoru z původních 81. Na severní straně jsou 
zas k vidění krásné mozaiky.

Casa Romana 

Románská vila ze 3. století, která byla postavena na ruinách původně helénského domu. 
Před několika lety byla zrekonstruována do původní podoby. Najdete zde několik atrií, 
původní fresky a mozaiky.

Muzeum

Nachází se na náměstí Platía Eleftherías. Součástí expozice jsou malé sochy Afrodity, 
Erose a Demeter – helénistické sochy z bílého mramoru – dále mozaiky, keramika, 
nejznámější je socha Hippokrata.

Asklepeion
Asklepeion – antická nemocnice patřící k nejznámějším památkám na ostrově Kos. 
Nachází se asi 5 km od centra hlavního města. Stavba se rozkládá na třech terasách. 
Prolíná se zde dórský styl i rané křesťanství (největší terasa). Dnes se v Asklepeionu konají 
slavnosti Hippokrata.
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Platani
Turecká vesnička vzdálená cca 4 km od hlavního města. Žije zde turecká menšina, najdete 
tu mešitu a vyhlášené turecké restaurace. 

Alykés
Alykés je solné jezero, které se vždy v zimě, kdy vydatně prší, naplní vodou a v průběhu 
léta vysychá. V jeho okolí se každoročně objevují hejna stěhovavých ptáků. Dříve se zde 
těžila sůl. Leží mezi Tigaki a Marmari. 

Mastichari
Přístavní městečko, odkud jezdí lodě na protější ostrov Kalymnos. Jsou zde vyhlášené 
taverny specializující se na ryby a mořské plody. 

Zia
Nejvýše položená vesnička na ostrově leží přímo na úpatí nejvyšší hory Mt. Dikeos. 
Naskytne se vám odtud nádherný výhled na severní pobřeží. Můžete tady posedět 
v některé z taveren a kochat se výhledem nebo nakupovat v místních obchůdcích.
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Pyli
V městečku Pyli můžete obdivovat několik kostelů či navštívit některou z kaváren nebo 
se zajít podívat na kašnu s pramenitou vodou. Poblíž se nachází tzv. Palaio Pyli, dnes 
vylidněná původní vesnice se zříceninou hradu z byzantského období (nahoru se dá jít 
pouze pěšky).

Kardamena
Přístav, ze kterého se dostanete na ostrov Nisyros. V létě se mu říká „britská kolonie“ – 
je zde nejvíc anglických turistů z celého ostrova. Najdete tady nádhernou písečnou pláž 
s velkými kameny, rybářské lodě a můžete si posedět v jedné z mnoha taveren s výhledem 
na vulkanický Nisyros. V noci to zde žije divokým nočním životem.
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Antimachia
Do městečka Antimachia nedaleko letiště se můžete vypravit obdivovat větrný mlýn, který 
je dodnes funkční. Nedaleko najdete zříceniny johanitské pevnosti, která hrdě odolávala 
tureckým nájezdům.

Kefalos
Kefalos je odlehlé městečko 
na stejnojmenném poloostrově. Odedávna 
zde žili jenom rybáři a pastevci. V městečku 
můžete ochutnat pravou řeckou kávu 
v některé z kaváren a nadýchat se typické 
řecké atmosféry. Na poloostrově uvidíte 
tradiční řecké kostelíčky, klášter Agios 
Joanis, větrné mlýny nebo jeskyni Aspri 
Petra, kde byly objeveny pravěké nástěnné 
malby. Nejhezčí pohled z Kefalosu je ale 
na zátoku Kamari s ostrůvkem Kastri.
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Nabídka výletů

KOS
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Okruh ostrovem Kos

Island Tour je celodenní okruh po ostrově Kos s průvodcem. Za jediný den se 
seznámíte s celým ostrovem. 

Poznáte nejkrásnější a nejdůležitější místa a dozvíte se spoustu zajímavých informací 
o Kosu i o životě tady. Průvodce vás provede hlavním městem Kos – první zastávkou 
bude Hippokratův platan, údajně nejstarší a nejznámější strom v Evropě. Poté vaše kroky 
povedou k antické agoře, místu, u kterého se datují prvopočátky hlavního města Kos. Dále 
budete pokračovat na náměstí Platía Eleftherías, k Dionýsově oltáři a vile Casa Romana.

Po prohlídce města vás čeká ta nejkrásnější a nejznámější památka na Kosu – antická 
nemocnice Asklepeion. Tady vás průvodce zasvětí do počátků antické a moderní medicíny.
Další část okruhu vás zavede do hor do nejvýše položené vesničky Zia, kde vás okouzlí 
nádherný výhled na severní pobřeží. 

Ze Zii pak přejedete až na druhý konec ostrova na poloostrov Kefalos, jednu 
z nejkrásnějších částí Kosu. V místní taverně budete mít přestávku na oběd. Před tím se 
ještě zastavíte v manufaktuře na zpracování tymiánového medu, kterým je ostrov Kos 
proslulý. Na zpáteční cestě si uděláte zastávku ve vesničce Antimachia, kde se nachází 
dodnes funkční větrný mlýn a tradiční dům.

Tento výlet není náročný na chůzi a je vhodný pro všechny generace. Vstup do Asklepieia 
není zahrnut v ceně výletu, oběd je zahrnut v ceně výletu. 

Změna programu vyhrazena.
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Kalymnos, Pserimos, Plati

Celodenní plavba tradiční dřevěnou lodí kaiki, při které navštívíte hned tři 
ostrovy – Kalymnos, Pserimos a Plati. 

Toto je odpočinkový výlet pro milovníky moře, sluníčka a koupání. Na ostrově Kalymnos 
se podíváte do obchůdku s mořskými houbami, jejichž lovem je ostrov proslulý. Zde 
se dozvíte, jak se houby loví a zpracovávají. Ve městě se pak můžete projít v přístavu 
a občerstvit se.

Na ostrově Pserimos zakotvíte v malé rybářské vesnici, která leží přímo na krásné písečné 
pláži s pozvolným vstupem do moře. Můžete se zde vykoupat nebo občerstvit v taverně.
Na ostrůvek Plati obvykle nevkročíte, ale pravidelně se tu dělá zastávka na koupání 
na otevřeném moři.

Oběd je v zahrnut v ceně výletu, podává se buď barbecue na lodi, nebo oběd v taverně.

Změna programu vyhrazena.
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Turecko – Bodrum

Celodenní výlet lodí do tureckého Bodrumu, v antické době známého jako 
Halikarnassos. 

Toto je výlet, během něhož můžete vidět jeden ze sedmi divů světa, dozvědět se něco 
o historii Bodrumu a ještě výhodně nakoupit. V první části výletu se dozvíte o Bodrumu. 
Poté budete mít příležitost navštívit Mausóleion – jeden ze sedmi divů světa. Dále vás čeká 
cesta na krásnou vyhlídku k větrným mlýnům. Během ní uvidíte i ruiny antického divadla.

Druhá část cesty se skládá z návštěvy zlatnické dílny a poté nákupů, kdy budete mít 
možnost výhodně pořídit zlato, kožené výrobky, stříbro, koření nebo i zaručeně „pravé“ 
značkové zboží. Pokud vás nelákají nákupy, určitě si alespoň projděte město a dejte si 
třeba turecký čaj, kávu či některou ze specialit turecké kuchyně.

Na výlet do Bodrumu je nutný cestovní pas! Vstup do mauzolea není zahrnut v ceně.

Změna programu vyhrazena.
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Nisyros

Celodenní výlet lodí na vulkanický ostrov Nisyros se spící, ale stále činnou sopkou.

Na tomto výletu budete mít jedinečnou možnost projít se po kráteru. Loď vás přiveze 
do přístavu v hlavním městě Mandraki. Městečko svou architekturou připomíná kykladský 
ostrov Santorini, má úzké uličky a bílé domky s modrými okenicemi. Spolu s průvodcem se 
projdete městem, podíváte se do pravoslavného kostela a dozvíte se zajímavé informace 
o městě a ostrově Nisyros. 

Sami pak můžete navštívit klášter Panagia Spiliani s proslulou kaplí vybudovanou v jeskyni, 
který je důležitým poutním místem v dodekanéské oblasti. Budete mít i čas projít se 
městečkem a zastavit se třeba na malé občerstvení. V závěru navštívíte samotnou kalderu, 
kde budete moci bezpečně sestoupit do jednoho z kráterů a projít se po jeho dně.

Změna programu vyhrazena.


