WANDELREIS “ KOS - het eiland van Hippocrates “
HOTEL
Kipriotis Panorama & Suites is een luxueus 5-sterrenhotel met een prachtige ligging, uitstekende
faciliteiten en goede keuken. Gelegen tegen een heuvel op amper 200m van het strand, biedt het een
fantastisch uitzicht over de zee. Hier kan je na een fijne wandeldag, heerlijk genieten van een
ontspannen vakantie aan één van de zwembaden of in het wellnesscenter. Aan het zwembadterras
alsook aan de panoramabar “ de Red Sky Bar “ kan je relaxen met een verfrissend drankje.
Het hotel biedt een ruim ontbijtbuffet en buffetrestaurant. Ga zeker eens proeven in restaurant 'Fish
& More', waar je lekker vismezze en zeevruchten
kan eten. Wel reverseren op voorhand. De
kamers beschikken allen over een bad, toilet,
haardroger, airconditioning met balkon of terras.
Het gezellige centrum van Kos-stad ligt op ca. 3
km en een bushalte ligt voor het hotel. Kos stad
ligt in het noordoosten van het eiland, in een
mooie baai. Hier bevindt zich de grote haven van
het eiland die verbonden is met andere havens in
de Egeïsche zee en met het Griekse vasteland.
Het is een mooie stad met een rijke historie en
veel monumenten, een mooie haven, een moderne jachthaven, leuke moderne maar ook traditionele
winkels. In de stad zie je grote palmbomen links en rechts van de weg en overal bloemen.

PROGRAMMA
Dag 1 – Aankomst
Na aankomst in het hotel heb je rustig de tijd om je te installeren. Maak van de gelegenheid gebruik
om de buurt van het hotel alvast te verkennen. Of kies ervoor om zalig te relaxen nabij het zwembad.
Dag 2 – Archeologische route (± 8 km)
Vanuit het hotel stappen we naar het centrum van Kos. De archeologische wandeldag loopt kriskras
doorheen Kos en laat je kennismaken met de rijke historie van het eiland. Kos is één groot
openluchtmuseum, rijk bezaaid met allerlei overblijfselen van een boeiende geschiedenis. Elke
bezienswaardigheid vertelt zijn eigen unieke verhaal. Onder begeleiding van een lokale gids ontdek je
de Neritzia burcht, het Angora (de bekende markthal), de prachtig beschilderde Agia Parakevikerk, het
Gouverneurspaleis, de Hadji moskee en het Casa Romana.

De Agora met gezellige koffiepleintje

De vissershaven van Kos

’s Middags wordt een typische lokale lunch voorzien. Na de lunch kan je op eigen houtje verder in Kos
rondstruinen, op een gezellig terrasje neerstrijken en de plaatselijke gebruiken opsnuiven.
Dag 3 – Natuur en cultuurwandeling naar Tigaki (± 5 km)
Na het ontbijt vertrek je naar Tigaki. We wandelen langs het Alikes meer, een beschermd gebied met
rijke flora en fauna. Vroeger werd hier zout ontgonnen. Flamingo’s komen hier in grote getallen
overwinteren, met wat geluk kan je deze spotten. Het hele gebied is uitgerust met wandelpaden.
Onderweg bezoeken we een traditionele wijn- en olijffabriek Hatzipetros. U komt er meer te weten
over de oude ambachten op Kos. De olijfplantage behoort toe aan de familie Dimos, die je graag meer
vertelt over zijn bedrijf. Jaarlijks worden hier 500.000 kilo olijven verwerkt tot olijfolie. Na het bezoek
aan de olijfplantage wandel je verder tot de wijngaard. In het oude Griekenland was de ‘ Koios Oenos
‘ of ‘ wijn van het eiland Kos ‘ erg populair. Je bezoekt het familiebedrijf die deze speciale wijn opnieuw
op de kaart zette. Slechts een handvol flessen wijn verlaten het eiland, een uniek moment om te
proeven en te genieten.
Dag 4 – Zia-Dikeos wandelroute (± 6 km) of Dikeos gebergte (± 12km)
Per bus reis je vandaag naar Zia, het meest gekende dorpje in Kos. Zia ligt tegen de helling van het
Dikeosgebergte. Wanneer je de geijkte paden verlaat, ontdek je verborgen taferelen in de zijstraatjes.
Buiten de prachtige omgeving is er nog zoveel meer te zien. De recreatieve wandelaar volgt de korte
route van Zia naar de voet van het Dikeosgebergte. Een smal, onverhard pad voert je door het bos naar
een rotsplateau. Na de wandeling kan je eerst heerlijk genieten van een drankje. Daarna leer je een
echte Griekse maaltijd te koken onder het toeziend oog van de Zia-vrouwen.

Geoefende wandelaars kunnen de route naar de top van Dikeos gebergte volgen (± 12 km, hoogste
punt 850 m). Deze route is allesbehalve gemakkelijk en gaat door een steil en ruig berg- en bosgebied.
Ter hoogte van het witgekalkte Christus kapelletje is het uitzicht vanop 846 m hoogte echter meer dan
moeite waard.
Dag 5 – Vrije dag of prachtige bootexcursie
Vandaag plannen we een vrije dag. Je kan lekker genieten van alle hotelfaciliteiten of heerlijk uitwaaien
tijdens een prachtige bootexcursie naar de eilanden Kalymnos, Pserimos en Platti. Je vaart eerst naar
het eilandje Platti en daar krijg je lunch aan boord. De volgende stop is het sponzeneiland Kalymnos,
waar je de hoofdstad Pothia even kunt ontdekken. Je vaart via Pserimos later op de middag weer terug
naar de haven van de hoofdstad van Kos.

Dag 6 – Kamari-Kefalos (± 5 km) of Kefalos kustroute (15km)
Vandaag reis je per bus naar Kamari, een klein dorpje waar je in vrijwel elk steegje een traditionele
woning in opvallende kleuren tegenkomt. Hier kunt u de fraaie basiliek Agios Stefanos uit de 5de eeuw
bezichtigen. Kefalos, ooit nog de hoofdstad van Kos, is een authentiek dorpje in het westen van Kos.
Dit gebied wordt omsloten door de zee en de bergen en staat bekend om haar prachtige vergezichten.
U kunt er ook de kerk Agia Trias bewonderen, dat letterlijk en figuurlijk het middelpunt van het dorp
is.
Je brengt onderweg een bezoek aan de honingfarm ‘Melissa’, een familiebedrijf dat al 100 jaar lang
lokale tijmhoning produceert. Het proces van de honing in de bijenraat tot in de pot wordt er stap
voor stap uitgelegd. Je krijgt natuurlijk de gelegenheid om de honing te proeven en te kopen. ’s
Middags kan je genieten van een lunchpakket. Als afsluiter van de dag voorzien we een kop koffie en
een honinglekkernij.
Geoefende stappers van de 15km lange Kefalos kustroute langs de ruwe kust. Het is een stevige
wandeling, maar uniek dankzij de verlaten, ruige sfeer die er heerst. Je treft er de Mia Rivier, die wordt
bevolkt door waterschildpadden.

Dag 7 – mooie wandeling van Antimachia naar Mastichari (± 7 km)
Deze rustige en aangename wandeling brengt je naar het sfeervolle dorpje Antimachia dat bekend
staat om haar authentieke huisjes en de oude molen. Via een onverharde weg bereikt u de ruïnes van
het 14de eeuwse St. John’s kasteel. Tijdens deze wandelroute komt u ook de kapelletjes tegen van
Aghios Georgios en Aghios Iakovos.
Wandelaars die liever een iets meer inspannende wandeling wensen, kunnen vanaf Mastichari
vertrekken en de achterland route nemen (± 12 km). Deze route gaat langs ongerept gebied, via
zandpaadjes die langzaam omhoog gaan naar het schaduwrijke Plaka bos. De wandeling gaat verder
naar het pittoreske dorpje Antimachia. Onderweg komt u eeuwenoude kappelletjes tegen. Deze
bijzondere wandeling gaat grotendeels door de velden en de heuvels van het achterland van
Mastichari.

Dag 8 – Vertrekdag
Helaas is dit het einde van de wandelreis en keert u weer terug naar België.

