Πληροφορίες

Σας υποδεχόμαστε στο νησί της Κω. Το νησί του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη. Η εύφορη
γη της κατοικείται από το 3.000 π.Χ..
Η πλούσια παραγωγή του νησιού σε καρπούς έθρεψε 200.000 κατοίκους όπως αναφέρει και
ο Όμηρος. Η πυκνή βλάστηση, τα άφθονα νερά της, η μορφολογία των ακτών,
διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ασύγκριτης ομορφιάς, που διατηρείται χάρη στην φροντίδα
των κατοίκων και τις υποδομές που το προστατεύουν. Κέντρο συνάντησης αρχαίων
ελληνικών, δυτικών και ανατολικών πολιτισμών.
Η πόλη της Κω είναι ένα ανοικτό αρχαιολογικό πάρκο που συμβιώνει αρμονικά με την
σύγχρονη αισθητική και τους ζωηρούς ρυθμούς της τουριστικής ανάπτυξης.
Η προοπτική του νησιού και το μέλλον της ανάπτυξης, στηρίζεται στη αξιοποίηση των
μοναδικών φυσικών πόρων και στις δυνατότητες ανάδειξής τους, όπως οι ιαματικές πηγές
του Αγίου Φωκά, ο ορεινός όγκος του Δικαίου με τη δημιουργία δικτύου διαδρομών, οι
ποδηλατοδρόμοι, η ανάδειξη των βιοτόπων και των λιμνών και τις υψηλές προδιαγραφές
των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τουριστικό οδηγός της Κω - Kos Visitor's Guide by Kinitro.

Kos Visitor's Guide

Μαρίνα Κω

Η πρωτεύουσα της Κω διαθέτει μια από τις πρώτες Δημοτικές μαρίνες στην Ελλάδα, οι
οποίες στοχεύουν στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ελλιμενισμού, διαχείμανσης,
ανέλκυσης - καθέλκυσης και τεχνικής υποστήριξης σκαφών αναψυχής, συνοδευόμενη από
ένα πλήθος παρελκόμενων υπηρεσιών (ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, άθλησης
κλπ.). Επίσης είναι μέλος του International Marina Institute (I.M.I) και του European
Association of Municipalities with Marina (A.E.M.A).Βρίσκεται ένα ναυτικό μίλι Ν.Α του παλιού
λιμένος της Κω (γεωγραφικό μήκος 36,53 και γεωγραφικό πλάτος: 27,18) και διαθέτει 8
προβλήτες με 250 θέσεις ελλιμενισμού. Επίσης διαθέτει 150 θέσεις χερσαίας απόθεσης.
Κατά δήλωση σε επόμενη φάση έχει δυνατότητες επέκτασης για άλλες 250 θέσεις.Η
Δωδεκάνησος αποτελεί (μαζί με τα απέναντι τουρκικά παράλια) την καλύτερη και
δημοφιλέστερη περιοχή για τα σκάφη. Η Κως, ως το μοναδικό κέντρο της περιοχής που
διαθέτει οργανωμένη μαρίνα έχει το πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων νησιών, αλλά
ενδεχόμενα και της Τουρκίας, λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ε.Ε
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περισσότερα www.kosmarina.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε και ένα άλλο τουριστικό οδηγό από εδώ
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