®

Gorj, Tg-Jiu, Zona Garii, B-dul Republicii, Bl. 30, Parter; Cod 210152
Tel: 004-0253.22.74.35; 004-0253.22.43.20; 004-0353.40.13.12; 004-0353.40.13.13;
004-0723.38.73.73; 004-0745.30.44.77; Fax: 004-0253.22.74.36;
E-mail: rezervari@gorjtourism.ro
www.gorjtourism.ro Licenta Touroperator nr. 1345

Nr.360 / Serie C

CUI: RO 10581199; J18/185/1998; Cod I.A.T.A. 69210993; Membra ANAT, ANTREC, C.C.I.Gorj;

KOS
Aceasta insula care face perte din grupul Dodecanese s-a dezvoltat aproape exclusiv ca destinatie
turistica, in special pentru vacantele de familie. Dincolo de plajele frumoase, Kos abunda de ruine arheologice
interesante, si este usor accesibila din Rhodos sau Bodrum (Turcia) cu feribotul.
Insula Kos a fost o zona proeminenta in Antichitate, datorita templului tamaduitor Asclepius, fondat dupa
moartea faimosului Hipocrate. Pe insula se gaseste un copac care are reputatia de a fi cel mai batran copac din
Europa, la umbra caruia Hipocrate obisnuia sa-si tina prelegerile.
Portul din Kos este pazit de un castel construit in stil venetian de ''Cavalerii Sf. Ioan'', in secolul al XV-lea.
Insula poarta in acelasi timp urmele cuceririlor persane, turcesti, romane si bizantine, care si-au lasat amprenta
de-a lungul unei lungi si tumultoase istorii.
Cei ce se afla in vacanta in Kos vor găsi un loc bine dezvoltat turistic, cu un sistem de transport facil, precum şi
o mare varietate de hoteluri potrivite oricărui buget. Găsirea unei plaje in Kos potrivita gusturilor
dumneavoastră nu pune probleme, deoarecese insula are unele dintre cele mai bune plaje din Grecia.
Vacantele in Kos oferă călătorilor posibilitatea de a se bucura in aceeasi masura de zile frumoase petrecute la
plaja, precum şi de o vizita la ruinele ce datează de mii de ani.
OBIECTIVE TURISTICE:
Orasul Vechi Kos - Centrul istoric al orasului Kos se afla in partea de nord-est, langa port. Aici puteti
admira ruinele unui templu elen consacrat lui Hercule, stalpii restaurati apartinand unui templu mai mic si
ruinele unui sanctuar dedicat Afroditei. Poarta de la intrarea in orasul vechi - Kamara tou Forou - se afla vis-avis de piata principala. In vest se gasesc ramasitele mai multor cladiri publice din epocile elena si romana.
Asclepion - Este cel mai popular de pe insula, localizat intr-un loc minunat, plin cu pini, la o distanta de
4 km sud-vest de capitala. Asklipieio a fost un sanctuar vechi, dedicat Zeului tamaduirii Asclepius. A fost un
centru de vindecare, unde Hippocrates a predat medicina. Este impartit pe 3 nivele si puteti admira templuri din
secolul 4 i.e.n.
Muzeul HIPPOCRATE si Institutul International HIPPOCRATE - Sunt dedicate "parintelui
medicinei ", Hippocrate. Sunt prezentate viata si munca lui Hippocrate.
The Castle of Knights - Castelul a fost construit ca o fortareata, in ideea de a proteja locuitorii, in
timpul dominatiei otomane. Este foarte impresionant si este conectat la Piata Platanos cu ajutorul unui pod.
Situl Arheologic de Vest - In acest parc arheologic aflat in partea de vest a orasului Kos puteti vedea
cele mai vechi descoperiri de pe insula Kos. In zona protejata din spate puteti vedea mozaicul Casa Europei
avand in jur de 1800 de ani. Odeonul roman a fost restaurat recent si are 18 randuri de locuri foarte bine
conservate. Alte ruine includ Nimfeumul roman, gymnasium "Xysto", cateva coloane impresionante, curti,
piscine antice si Templul lui Dionis.
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Castelul Cavalerilor, Neratzia - Cladirea medievala a fost construita in 1450 -1478 de catre cavalerii
ordinului Sf Ioan, pe ruinele unui zid antic. Castelul este situat deasupra portului si adaposteste o colectie de
sculpturi clasice si inscriptii din perioadele elena, romana, bizantina si crestina.
Muzeul Arheologic - Este localzat in centrul comercial al insulei, in Piata Libertatii. Poti admira
expozitii din perioada Arhaica si Romana, cum ar fi statuiete, obiecte din ceramica si mozaic.
Muzeul Popular - Este faimos pentru elementele traditionale, executate de mana - broderiile. Muzee
populare mai puteti gasi si in satele Antimacheia si Kefalos.
Bazilica Saint Stefan - Este un complex in capitala insulei ce include 2 biserici. Biserica din partea de
sud are 2 intrari si 3 randuri de scaune si puteti vedea picturi rare si hagiografice unice. Biserica din partea de
nord este mai mica, dar tot la fel de pitoreasca.
Biotopul din TIGAKI - Este o regiune dintr-un sat cu acelasi nume, unde puteti gasi o vegetatie foarte
bogata. Din iarna pana in primavara exista o vegetatie luxurianta,din cauza ploilor. Gasiti o multime de specii
rare de pasari, cum ar fi flamingo si rate. Pe timpul verii nu exista viata din cauza secetei.
Excursie la Nissyros - Navigam din Kardamena cu vaporul, si aflam magia insulei de tip vulcanic
NISSYROS. Cu autocarul vom trece printr-un peisaj spectacular, ajungand in imensul crater al vulcanului,
unde parca se poate simti inima pamantului. Aveti senzatia aselenizarii. Incursiunea continua cu vizita in
Mandraki, localitate tipic grecesca, cu stradute inguste, unde puteti vizita manastirea Panagia Spiliani. Aprox.
38 euro/ adl; 19 euro/ chld.
Seara Greceasca - O adevarata seara de neuitat! Vizitam faimosul sat de munte Zia, unde localnicii ne
vor invita in magazinele mici cu ierburi aromate sau produse de artizanat, din ceramica, lemn sau dantelarii.
Dupa aceea, mergem la restaurant unde ne vom delecta cu un deosebit program artistic, cu dansuri grecesti cum
ar fi “syrtaki” sau “zorba”, acompaniate de intrsumente grecesti si muzica live. Este inclusa cina, iar vinul este
a discretie. Aprox. 39 euro/ adl; 19,5 euro/ chld.
Excursie la Bodrum - Traversam cu vaporul pe malul turcesc. Admiram castelul medieval construit de
Cavalerii Ioaniti sau marina cu iahturi moderne. Se organizeaza un tour al statiunii cu minibusul, cu oprire pe
colina cu vechile mori medievale unde este panorama statiunii. Scurta vizita la teatrul antic. In timpul liber,
puteti sta la una dintre terasele de la malul marii sau merge la shopping pe stradutele pline de magazine. Pentru
efectuarea acestei excursii este necesar sa aveti pasaport. Aprox. 38 euro/ adl ; 19 euro /chld + 5 euro taxa
port.
Croaziera pe Marea Egee - O relaxanta croaziera cu un vapor decorat cu lemn si locuri unde se poate
face plaja. Prima oprire insula Pserimos unde ne putem desfata in apele cristaline ale marii. Apoi continuam
in insula Kalymnos, renumita pentru buretii naturali, unde veti avea timp libr la dispozitie ; puteti descoperi
farmecul caselor colorate situate pe deal, sau afla despre tehnica obtinerii buretilor mare de la localnici.Vom
continua traseul in insula Plati, unde vom putea inota sau face scufundarii. In pretul excursiei este inclus si
pranzul. Aprox. 40 euro/ adl; 25 euro/ chld.
Hamam – Tratament corporal, sauna si masaj. Aprox. 30 euro/ adl + 5 euro transfer.
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