
Τα χωριά της Κω!

   Τα χωριά της Κω Το Τιγκάκι και το Μαρμάρι είναι τα πρώτα παραθαλάσσια χωριά που
συναντά κανείς βγαίνοντας από την πόλη της Κω. Οι αμμουδιές στις παραλίες είναι
βελούδινες και τα νερά κρυστάλλινα. Μετά το 
Ζιπάρι
συναντάμε το 
Ασφενδιού
, γραφικά χωριουδάκια διάσπαρτα σε όλο το βουνό. Το ηλιοβασίλεμα στη 
Ζιά
είναι απλώς μοναδικό! Η 
Καρδάμαινα
βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Κω και 5 χιλιόμετρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο
"Ιπποκράτης". Σε ανασκαφές που έγιναν βρέθηκαν κάτω από την πόλη τα απομεινάρια της
αρχαίας Αλασάρνας. Εδώ τα αρχαιολογικά μνημεία είναι πολλά: Ο ναός του Απόλλωνα,
παλαιοχριστιανικές Βασιλικές και το Αρχαίο Θέατρο. Και μην ξεχνάμε φυσικά τις παραλίες:
αμμουδιές και πεντακάθαρα νερά, ενώ κάθε μέρα υπάρχουν δρομολόγια από την
Καρδάμαινα για τη Νίσυρο. 
 

   Η Γιορτή Ψαριού είναι μία από τις τοπικές εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε! Η Αντι
μάχεια 
βρίσκεται 25 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κω, στο κέντρο του νησιού. Το χωριό αυτό,
που διατηρεί την ίδια ονομασία τριάντα αιώνες τώρα, έχει τόσα να δείξει: Το Κάστρο της
Αντιμάχειας, τον παραδοσιακό Ανεμόμυλο, το Παραδοσιακό Σπίτι, κ.α. Η Γιορτή Μελιού
προς το τέλος του καλοκαιριού είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γευτείτε τοπικές λιχουδιές!
Περίπου 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αντιμάχειας βρίσκεται το 
Μαστιχάρι
. Ηρεμία και γαλήνη κυριαρχούν σε αυτό το παραθαλάσσιο χωριό, όπου βρίσκονται κάποιες
από τις πιο όμορφες παραλίες όλου του νησιού. Το λιμάνι είναι πάντα γεμάτο με τους
ψαράδες που φέρνουν καθημερινά φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες, ενώ κάθε χρόνο
διοργανώνεται στο Μαστιχάρι η Γιορτή Κρασιού. Καθημερινά μπορείτε να πάρετε το
καραβάκι για τη γειτονική Κάλυμνο. Η 
Κέφαλος 
βρίσκεται στο δυτικό άκρο του νησιού, 42 χιλιόμετρα από την πόλη της Κω. Το γραφικό
αυτό χωριό βρίσκεται πάνω από την παραλία Καμάρι, ενώ λίγα μόλις μέτρα από τη ακτή
βρίσκεται το νησάκι του Αγίου Νικολάου (Καστρί). Η Βασιλική του Αγίου Στεφάνου, το
μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου, τα ερείπια της Αστυπάλαιας (παλαιότερης
πρωτεύουσας του νησιού) και η σπηλιά της Άσπρης Πέτρας, όπου βρέθηκαν τα πρώτα
ανθρώπινα ίχνη στο νησί, είναι λίγα μόνο από τα αξιοθέατα της περιοχής. 
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