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Wyspa Grecka KOS 
 

Romantyczna, pełna pogodnych, wakacyjnych klimatów wyspa archipelagu Dodekanezu.  
Piękne plaże, świetne warunki do uprawiania sportów wodnych, dobra zabawa i wyjątkowa 

atmosfera małej greckiej wyspy sprawiają, że jest ona chętnie wybierana.  
Stolicą wyspy jest miasto Kos – pełne życia, lubiane przez turystów za gościnność, świetne 

knajpki i nocne kluby. Ładna nadmorska promenada z palmami, sklepiki i kawiarnie na 
ulicach dodają uroku i stwarzają wakacyjny nastrój.  

 
Czas przelotu: Polska-Kos – ok. 2 godz. 45 min. 

Czas lokalny: czas polski plus 1 godz. 

Język: nowogrecki, można porozumiewać się po angielsku i niemiecku. 

Waluta: EURO 

Napięcie: 220 V. 

Plaże: najpopularniejsze: Lambi, Paradise, Tigaki, Kardamena, Kefalos.  
 

 

Najczęściej Zadawane Pytania 

 

Czy przy wyjeździe na Kos potrzebuję wizę? 

Wizy nie są wymagane dla osób odwiedzających Kos w celach turystycznych nie dłużej niż 

90 dni. Ze względu na to iż Grecja podobnie jak Polska jest państwem członkowskim UE 
podczas podróży wymaganym dokumentem jest dowód osobisty  lub paszport. Należy 

pamiętać, że osoby, które podróżują z paszportem muszą mieć ważny ten dokument 
minimum 3 miesiące od powrotu do kraju. 

Czy powinienem się szczepić?  

Żadne szczepienia ochronne nie są wymagane, jeśli nie przyjeżdża się z miejsc objętych 

jakąkolwiek epidemią.                                     

 

Czy na wyspie jest bezpiecznie? 
Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez nadzoru 

rzeczy osobistych i dokumentów w miejscach publicznych, zwłaszcza na plażach.  
 

Jednak zwracamy uwagę, że: 

 Woda z kranu nadaje się do picia po przegotowaniu. Zalecamy jednak spożywać wodę 
butelkowaną. 

 Mimo, że władze greckie dbają o bezpieczeństwo turystów, nie ma sposobu na 
zlikwidowanie drobnej przestępczości. Dlatego nie pozostawiajmy bagażu bez opieki. Nie 
należy również nosić przy sobie większej ilości pieniędzy, czy czeków podróżnych, a jeśli 

mamy więcej niż jedną kartę kredytową - nie trzymajmy ich w tym samym miejscu. 

 Poza tym należy uważać podczas kąpieli w morzu. Drobne obrażenia może spowodować 
kontakt z parzydełkami meduz oraz z jeżowcami. 



 Przy poruszaniu się po wyspie samochodem / skuterem pamiętajmy, że na bocznych 
trasach asfalt często nagle zamienia się w polną drogę. Większość przejazdów 

kolejowych jest niestrzeżona. Kierowcy jadący pod gorę zazwyczaj domagają się 
pierwszeństwa. Miganie długimi światłami oznacza, że dający znak będzie jechał, a nie 
jak w Polsce, że nas przepuszcza. 

 
Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki? 

Napięcie w sieci wynosi 220 V. Nie ma konieczności przywożenia ze sobą adaptera do 
gniazdek. 

 
Czy można wynająć samochód? 
 

Wynajem samochodu                                                                            

Samochód wynająć może każdy kto posiada polskie prawo jazdy kategorii B. Przed 

wypożyczeniem warto zrobić rozeznanie w kilku miejscowych punktach. Ceny między 
różnymi wypożyczalniami mogą różnić się nawet o 50% dla tej samej klasy samochodu. 
Bardzo ważne aby przed wypożyczeniem dopytać o ubezpieczenie. Niektóre wypożyczalnie 

nie ubezpieczają kół, lusterek oraz szyb. Koszt wynajmu samochodu uzależniony jest od 
standardu samochodu oraz zdolności negocjacyjnych. Np. wypożyczenie Fiata Pandy z 

klimatyzacją to koszt ok. 30 EURO/dzień + benzyna. Mapy wyspy dostaniemy przy 
wypożyczeniu samochodu.                                           

 

Wynajem skutera                                                                                                          
Skuter wynająć można nawet w mniejszych miejscowościach turystycznych. Podobnie jak 

na innych greckich wyspach tak i na Kosie jest to niezwykle popularny środek transportu. 
W większości przypadków do wynajęcia potrzebne jest jedynie polskie prawo jazdy kat. A 

lub B. Wypożyczenie skutera na 1 dzień kosztuje 12-15 euro. Zdecydowanie bardziej opłaca 
się wynająć go na min 3 dni. Warto tez się targować. Za 3 dni zapłacimy  ok. 30-35 euro.  

Coraz popularniejsze stają się quady. Niestety zabawa na tych maszynach nie jest tania. 
Koszt wypożyczenia quada często przewyższa koszt wypożyczenia samochodu. 

 

Bardzo popularnymi środkami transportu na Kos są rowery, które wypożyczymy od 5 EUR 
za dzień (fotelik dla dziecka gratis). 

Po wyspie bez trudu możemy poruszać się również autobusami – najdroższy bilet, za jaki 
przyjdzie nam zapłacić, to 4,40 EUR od osoby za przejazd między Kos a Kefalos, czyli z 

jednej strony wyspy na drugą. Za 2 EUR od osoby w jedną stronę dojedziemy z Kos do 
popularnych kurortów: Marmari czy Tigaki, za 2,90 EUR dojedziemy z Kos do Mastichari 

(po drodze autobus zatrzymuje się przy Lido Water Park), za 3,20 EUR dojedziemy do 
Kardameny w południowej części wyspy. W drodze do Kefalos autobus zatrzymuje się przy 

popularnych plażach, np. przy Paradise Beach. Dokładny rozkład jazdy autobusów możemy 
sprawdzić również na stronie Ktel-Kos. 

 
Jaka religia obowiązuje? 

 Obecnie Grecja jest krajem chrześcijańskim mimo długiego panowania na Bałkanach 

muzułmańskiej Turcji. Grecy są narodem wyznania prawosławnego, o czym mało kto 
pamięta, jak również o tym, że to właśnie Grecja jest kolebką prawosławia, którego 

głównym kościołem i stolicą jest Konstantynopol (obecnie Stambuł w Turcji nad cieśniną 
Bosfor). Warto o tym wiedzieć, gdyż prawosławie w świecie chrześcijańskim uznawane jest 

za odmianę ortodoksyjną i konserwatywną tej religii. Wiąże się to z surowym 
przestrzeganiem prawa kościelnego. Trzeba mieć to na uwadze odwiedzając liczne, bardzo 
ciekawe miejsca kultu jak klasztory czy cerkwie, w których można podziwiać bogate ikony i 

ciekawe wnętrza.                                                                              www.biurotoptravel.pl 



Kiedy najlepiej wybrać się na Kos? 
Typowy sezon wakacyjny na Kos zaczyna się na początku maja i trwa do października, 

kiedy panuje tu okres bezdeszczowy, a temperatura przekracza 25 C. Turyści pojawiają się 
często już pod koniec kwietnia, a ostatni wyjeżdżają w połowie października. Delikatne 

letnie wiatry stwarzają też wspaniałe warunki do żeglarstwa i windsurfingu. Wyspa ma 
niesamowity urok na wiosnę, kiedy kwitnie okoliczna roślinność.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie plaże są na Kosie? 
Plażową dzielnicą Kos jest Lambi, gdzie poza piękną plażą istnieją znakomite warunki do 

uprawiania sportów wodnych i dobrze zorganizowane zaplecze gastronomiczne. Na północy 
wyspy, najbardziej znany kurort Tigaki oferujący piaszczystą, długą na 10 km plażę z 
niewielkimi wydmami. W większości miast nadmorskich występują wąskie piaszczysto-

żwirowe plaże, tak więc przed wybraniem hotelu i miejscowości warto dokładnie sprawdzić 
przy jakiej plaży usytuowany jest hotel. 

Jaka waluta obowiązuje na wyspie i jakie są orientacyjne ceny?                 
W Grecji od 2002 r. obowiązuje wspólna dla całej Unii Europejskiej waluta – Euro. 

Konsekwencją tego są nieco wyższe ceny niż w Polsce. Ceny również różnią się w sklepach 
w centrum miast czy w dużych kurortach od cen peryferii i wiosek turystycznych. 

 

Przykładowe ceny: 
 

pita z wieprzowiną /kurczakiem -2,5 EUR sałatka grecka  od 2,50 EUR do 6 EUR 

Pizza od 8 EUR Sok ze świeżych pomarańczy ok. 4 EUR 

frappe od 1,50 do 2,50 EUR karton soku 1,80 – 2,20 EUR                                                 
 

zgrzewka wody mineralnej 1,50 – 2,70 EUR                                                małe piwo greckie 0,60 EUR                                                                                  

Na Kos najłatwiej płacić w sklepach oraz restauracjach gotówką, karty są niechętnie 

przyjmowanie, a właściciele tłumaczą się, że nie działa im terminal płatniczy, że mają 
problem z dostępem do Internetu itd. W niektórych wypożyczalniach samochodów doliczają 
opłatę w wysokości 5% za płatność kartą kredytową. 



Gdzie i jakie pamiątki kupić na wyspie? 
W miejscowościach turystycznych jest wiele sklepików z pamiątkami, gdzie oprócz gadżetów 

związanych z wyspą czy poszczególnym miastem dostać można ręcznie tkane materiały, 
koronki i hafty. Często z wyspy przywożone są też artystyczne wyroby jubilerskie. Wiele 

ciekawych rzeczy można dostać na targowisku w stolicy wyspy. 

Jaka jest kuchnia? 

Głównym składnikiem kuchni greckiej jest oliwa z oliwek, której zalety doceniano już w 

starożytności. Obecnie jest podstawą wszystkich greckich potraw i służy nie tylko do 
smażenia, ale często w dużych ilościach dodawana jest do sałatek, sosów a nawet zup. Jest 

również jednym z powodów uznania kuchni greckiej za jedną ze zdrowszych i 
smaczniejszych. 

Kuchnia grecka ma wiele zapożyczeń z typowej kuchni śródziemnomorskiej i bałkańskiej – 
często dodawany jest czosnek, liście winorośli i duża ilość warzyw, pomidorów i papryki. 
Bazą wielu produktów jest baranina i ryby. Bez wątpienia odróżnia ją jednak ser feta, 

produkowany w różnych odmianach, typowe greckie zupy i sosy, oraz sposób przyrządzania 
niektórych dań. 

Kuchnia grecka jest bardzo popularna w Europie, ale jadąc do Grecji może nas w niej 
zaskoczyć nie tylko bogactwo menu, ale też tradycje kulinarne. Pierwszym zaskoczeniem 

może być sposób podawania potraw, gdyż większość podawana jest w temperaturze 
pokojowej. Grecy uważają, że taka temperatura najbardziej uwydatnia smak. Poza tym, 
zamawiając w restauracji obiad kilkudaniowy dostaniemy wszystko naraz gdyż idea 

podawania dań kolejno jest w tym kraju obca. A jeżeli siedzimy przy stoliku z kilkoma 
osobami, które zamawiają to samo można dostać wielki półmisek z potrawą, z którego 

każdy nabierze ile sobie życzy. Suto zastawione stoły z kolorowymi potrawami są typowe dla 
kuchni greckiej. Obojętnie co zamówimy na na stole zawsze znajdzie się woda i chleb, 

będący dodatkiem do większości potraw. 

Jeżeli chcemy spróbować typowej greckiej kuchni warto udać się do kameralnych tawern, 

gdzie jadają mieszkańcy. Popularne przed jak i między posiłkami są tzw. mezedes, czyli 
przystawki. 

Lokalna kuchnia Kos to mieszanka typowej kuchni greckiej i kuchni międzynarodowej. 
Wpływy panujących na wyspie narodowości widać w menu, zwłaszcza w zapożyczeniach 

kuchni tureckiej i włoskiej. Okolice Kos to raj dla wędkarzy i miłośników owoców morza, 
których jest tu ogromny wybór, a co za tym idzie przesycona jest nimi regionalna kuchnia. 
Popularne potrawy to obsmażane w mące kalmary, smażone lub gotowane morskie ryby 

podawane z sosem jogurtowym lub z wyrazistymi w smaku sosami cytrusowymi lub 
winnymi. W lokalnym menu pojawia się również turecki kebeb i szaszłyki z jagnięciny 

popularne na Wybrzeżu Egejskim. Popularna potrawą jest też souvlakia – małe kawałki 
jagnięciny lub wieprzowiny przyprawiane cytryną, oliwą i ziołami pieczone na ruszcie i 

podawane zazwyczaj jako szaszłyki z tzatzykami. Turyści cenią też moussakę, której 
popularność rozniosła się na inne wyspy greckie. Jest to przepyszna zapiekanka z 

bakłażana, ziemniaków, mielonego mięsa, posypana żółtym serem i polana beszamelem 

Charakterystyczne w smaku i nie występujące poza Grecją jest wino Retsina, które jest 

młodym winem przyprawionym sosnową żywicą. Po wytłoczeniu leżakuje zaledwie kilka 
tygodni i nadaje się do spożycia, jednak po mniej więcej roku, jej smak przypomina ocet. 
Narodowym trunkiem Grecji jest też „ouso me mese”, znane jako ouzo – 48-procentowy 

alkohol doprawiany anyżem i koprem. Międzynarodową sławę wśród alkoholi zyskała 
również Metaxa – brandy z dodatkiem wina i mieszanki przypraw.  
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Co warto zwiedzić? 

Asklepjon i Platani – W Asklepjonie znajdowała się 
szkoła medyczna,  założona na krótko po śmierci 

Hipokratesa – uważanego za ojca medycyny. Znajdował 
się tam również, uważany za pierwszy na świecie 
szpital. Do dnia dzisiejszego mało z niego zostało, gdyż 

kamienie, z których był zbudowany posłużyły 
Joannitom jako materiał budowlany dla zamku 

warownego, który pochodzi z XV w. Między 
Asklepjonem a miastem Kos znajduje się urokliwe 

Platani, które niegdyś było zamieszkane przez 
muzułmanów i ludność żydowską, a obecnie pozostała 
tu synagoga w stylu art deco i kilka znakomitych tureckich tawern. 

Miasto Kos –. Duża część miasta zajęta jest przez park 

archeologiczny, gdzie  można zobaczyć pozostałości 
rzymskiej agory. W mieście znajduje się też ciekawy 
meczet z XVIII w. i jedno z najstarszych drzew Europy 

nazywane "Drzewem Hipokratesa". Platan ma jednak 
nieco więcej niż 500 lat, mimo, że nazwa sugerowałaby 

ponad 2,5 tys. lat. W zachodniej części odsłonięto 
kolumnadę krytej bieżni i mozaiki, a w południowej 

zachował się odeon i rzymska rezydencja Casa Romana. 

 

Bodrum (Turcja) – (wymagany paszport) urokliwa, 
tonąca w kwiatach  miejscowość nazywana tureckim 

„Santorini” albo „Saint Tropez”, znajdująca się 
naprzeciw wyspy Kos. Dzięki swemu położeniu wśród 

skalistych zboczy, malowniczych wysp czy 
turkusowych lagun okolica kurortu uznawana jest za 
jedną z najpiękniejszych zatok na świecie. W pobliżu 

dzisiejszego miasta znajdują się ruiny jej starej części 
– Halikarnas, który pełnił rolę greckiej kolonii. Cenną 

pamiątką historyczna jest dobrze zachowana forteca z 
czasów wypraw krzyżowych oraz mauzoleum z białego marmuru nakryte schodkową 

piramidą, które przez 19 wieków uważane było za jeden z siedmiu cudów świata. Kolejny 
ważny zabytek to zamek Św. Piotra, w którym mieści się obecnie Muzeum Archeologii 
Podwodnej. Bodrum jest miastem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.  

 

Kalymnos – wyspa leżąca blisko tureckiego 
wybrzeża. Niegdyś słynęła z połowu gąbek, jednak 

po katastrofie gospodarczej w latach 80. ubiegłego 
wieku kolonia gąbek znacznie się zmniejszyła. 

Wyspa jest słabo zagospodarowana turystycznie, ale 
jest rajem dla pasjonatów wspinaczek – oferuje 
ponad tysiąc tras wspinaczkowych. 
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Rodos – grecka wyspa słynąca z przepięknych 
krajobrazów  jak  również wspaniałych zabytków 

starożytności. Promem dostaniemy się do stolicy 
wyspy o tej samej nazwie, gdzie czeka nas urokliwa, 

grecka atmosfera, kuchnia i ciekawe zabytki. Rodos 
dzieli się na Stare Miasto otoczone murami oraz Nowe, 

gdzie znajduje się wiele restauracji i hoteli. Warto 
zobaczyć Pałac Wielkich Mistrzów, plac Hipokratesa, 
Port Mandraki, Muzeum Archeologiczne oraz meczety i 

muzea dzielnicy tureckiej.                                                                         
Wąskie uliczki, targowisko, zabytki i niesamowita 

gościnność mieszkańców … 

Nissiros – niewielka wyspa wulkaniczna, której 

średnica wynosi 8 km, z czego  4 km zajmuje 
średnica kaldery wulkanicznej. W środku 

wulkanu, mimo niewielkiej ilości opadów, rośnie 
bujna roślinność, przez którą Nissiros nazywane 

jest "zielonym wulkanem". Na wyspie znajduje się 
niewielki port, gdzie lepiej dopłynąć wraz z 
wycieczką organizowaną przez biuro podróży, gdyż 

linie promowe odpływają stąd raz dziennie (do 
miasta Kos dwa razy). 

 

Grecki wieczór – odbywające się w tawernach 
wieczory, organizowane przez  biura podróży to 
świetna okazja do poznania ciekawej kultury 

regionu i tradycyjnej kuchni. Często odbywają się 
pokazy tańca i nauka Zorby.             
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