
 

 

KOS – Den lille eksotiske græske perle 

 

 

Kos betager hurtigt. Den lille, græske ø charmerer sig ind på de fleste. 

Det er det ægte Grækenland, når det er bedst. 

Og så er der strandene. De er helt sikkert en af grundene til, at øen er et 

populært valg. I Tigaki finder vi nogle af øens bedste, men der er gode 

sandstrande på hele øen. Du skal langt ud før det bliver dybt – helt 

perfekt for alle aldre. 

 

Nord for Kos By ligger området Lambi, og det er her vores hotel ligger. 

Området er perfekt til os, der gerne vil have fred og ro på ferien, men 

samtidig bo i kort afstand til alle seværdigheder og butikker i Kos By. 

Området har alt hvad vi behøver. Her ligger hyggelige tavernaer, gode 

barer og små butikker.  

 

Vi bor kun 2 kilometer fra KOS by, så det hele er tæt på. Det er en 

distance der let nås til fods eller i en taxa. Det er altså hurtigt og nemt at 

komme ind til byen, hvis man ellers kan løsrive sig fra skønne Lambi 

Eller - lej evt. en cykel og ta’ turen ind til Kos By eller besøg nogle af de 

mange skatte, der er på hele øen – lige fra venetianske borge til skønne 

vingårde. Lige ved og over for hotellet findes flere udlejningsfirmaer, der 

lejer cykler ud. 

I sommermånederne er vejret stort set altid godt på Kos. 

Gennemsnitstemperaturen i sommerhalvåret når let 26 grader – perfekt 

til en dejlig ferie fra maj til og med oktober. 
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Direkte ved stranden – kun 100 meter gennem hotellets have – ligger 

Atlantis Hotel. Her venter en ægte drømmeferie for jer, der søger et 

Resort med en fantastisk beliggenhed, faciliteter og All Incluisve. 

 

 
 

Nyd strandlivet eller gå til et af de to poolområder – for Atlantis Hotel 

har nogle skønne områder! Her kan I også nyde jeres frokost, snacks eller 

middag ved poolens taverna. Atlantis Hotel er kort sagt et rigtig godt valg. 

 

Alle værelser er indrettet med aircondition, køleskab, tv, telefon, 

safebox, badeværelse med hårtørrer og balkon/terrasse. 

 

Der er mulighed for massage, leje af tennisbaner og cykler.  

Der er gratis WIFI i lobbyen (på værelse ca. 5 euro for 24 timers WIFI).  

Solstole på stranden kan lejes mod betaling (ca. 3 euro pr. stol).  

Hotellets All Inclusive: 
Morgenmad: kl. 07.00-09.30 

Frokost: kl. 12.30-14.30 
Aftensmad: kl. 19.00-21.30 

Der er vand, husets vin, øl eller sodavand til måltiderne – Derudover kan der frit hentes et udvalg 
af drikkevarer (også spiritus & drinks) i pool- & loungebaren. 

 
Barer:  

Pool bar: kl. 10.00-23.00 
Lounge bar: kl. 19.00-23.00 

Mellem klokken 10 – 12.30 samt 14.30 – 19.00, serverer Pool baren: Snacks, sandwich, pizza, 
kage, is, kaffe og the. 
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Rejseinformationer: 
 

Afrejse:                     TORSDAG  morgen den 4. oktober 2018 
 
Lufthavn:                    Billund 

 
Rejseselskab:              Bravo Tours 
 
Flyvetid:                     Ca. 3 timer og 30 min. Mad ombord inkl. 
  
Kørsel til /fra hotel.     Ca. 30 min. Transfer inkl.                  
 
Forplejning:                 All. Inklusive som beskrevet 

 
Fælles buskørsel:         Tur/ retur Billund (inkl. i prisen) 
 
Hjemkomst:                TORSDAG eftermiddag den 11. oktober 2018 

 

Pris pr. person kun kr. 5098, - 
 

Tillæg enkeltværelse kr. 1200,-  
Tillæg værelse med havudsigt kr. 300,- pr. person (kun 20 værelser til rådighed) 

 
Depositum kr. 1.800,- pr. person, som betales ved tilmelding. 

 Husk hvis I ønsker afbestillingsforsikring på kr. 249,- skal dette beløb betales 
sammen med depositum. Tjek jeres forsikring, da mange er dækket der.  

Vær opmærksom på, at dit pas skal være gyldigt min. 6 mdr. efter hjemkomst. 
 

Tilmelding og betaling af depositum - Kontant, kreditkort eller MobilePay. 

PARKHALLEN fredag den 2. februar 2018 kl. 12.00. 
Kun 2 billetter pr. dobbeltværelse. Dvs. 1 billet pr. IFA- medlem + evt. 

ledsager……..eller 2 billetter pr. IFA-ægtepar. 
 

Jeg gør opmærksom på, at der er rift om billetterne. Kom i god tid og få et kø 
nummer……….. Først til mølle princippet  



 

 

FORSLAG TIL UDFLUGTER 
Sejl med til Tyrkiet og besøg den hyggelige by, Bodrum. Her bliver der tid til at nyde 
ferielivet på den anden side af havet og gøre en god handel i byens Bazar.  
Brug dagen, som du har lyst. Tag f.eks i tyrkisk bad, besøg byens smukke borg eller noget 
helt tredje. Der er masser af muligheder. Og når du rejser hjem, har du pludselig besøgt 
to lande på din ferie.  
Heldagstur eksklusive frokost.                                   Vejledende pris: Kr. 260,- pr. person 

Nyd en aften på ægte græsk vis. I aften smager vi på det græske køkken, nyder 
traditionel græsk underholdning og hygger os i et fantastisk selskab.  
Vi nyder aftenen i skønne omgivelser tæt på Zia – og her er en skøn udsigt. Arter vejret 
sig, er der gode chancer for en smuk solnedgang, før festen begynder.  
Aftenudflugt inkl. middag, vin og show.                    Vejledende pris: kr. 405,- pr. person  

 

Tag med på opdagelse på Kos, når vi tager rundt på øen og ser/hører mere om øens 

spændende historie, mytologi og kultur.  
På turen skal vi selvfølgelig forbi Asklipion, hvor den verdensberømte Hippokrates – 
lægekunstens fader – ”uddannede” sig.  
Vi ser også nærmere på nogle af øens smukkeste byer, nemlig Zia og Kefalos. Vi besøger 
Antimachia, der er kendt for de traditionelle huse og vindmøller. Traditionerne 
fortsætter, når vi gør et stop ved en olivenolie- og vinbutik.  
Udflugten er eksklusive frokost, entre til Asklipion og entre til de traditionelle 
huse/vindmøller.                                                        Vejledende pris: kr. 315 pr. person 

 
I dag sejler vi ud på det Ægæiske Hav og nyder livet om bord. Vi sætter kursen mod flere 
forskellige øer, for i dag skal vi nemlig på ø-hop. 
Første ø, vi besøger, er Plati. Her bliver der mulighed for at svømme i land. Næste stop er 
Kalymos, hvor der bliver mulighed for at besøge øens hovedstad. Byen er bl.a. kendt for 
sine svampe, og der bliver også tid til frokost på en taverna. Sidste stop bliver på 
Pserimos – en lille, lokal ø med gyldent sand.  
Heldagstur inkl. frokost.                                            Vejledende pris: Kr. 415,- pr. person 

 
Øst for Kos ligger den lille ø, Nisyros. Øen er ganske særlig, for den er altid præget af 
mindre vulkansk aktivitet. Det oplever vi i dag, når vi ser nærmere på naturens kræfter.  
Vi sejler til øen, hvorfra vi kører til vulkanens hjerte, nemlig det enorme krater. En unik 
oplevelse, hvor vi kommer helt tæt på jordens energi og kræfter.  
Vi besøger også øens hovedby, Mandraki, hvor der bliver tid på egen hånd. Byen er meget 
charmerende med sine små gader og traditionelle hvide og blå huse. Vi besøger også det 
spændende kloster, Panagia Spilane. 
Heldagsudflugt er eksklusiv frokost.                                                                           
Entre til vulkanen betales ved ankomst.                     Vejledende pris: Kr. 430,- pr. person                                                                                                                              

Ovenstående er ikke det nøjagtige udflugtsprogram – dette præsenteres ved ankomst 

til destinationen. Der tages derfor forbehold for ændringer. 

 Udflugter betales med euro og Visa kort. 

Før afrejse holdes et informationsmøde for alle rejsende der har lyst. Vi hygger lidt, og 
snakker om blandt andet forsikringer og udflugter. - Herom senere. 


