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Η Κως είναι ένα από τα δημοφιλέστερα νησιά των
Δωδεκανήσων. Στο νησί η τουριστική βιομηχανία ανθεί προς
όφελος των επισκεπτών του, δεδομένου ότι υπάρχει πολύ
καλή οργάνωση. Οι ντόπιοι κάτοικοι είναι πολύ φιλικοί και
έχουν συνειδητοποιήσει απόλυτα πόσο σημαντικός είναι ο
τουρισμός για το νησί τους. Η ζωή στην Κω το καλοκαίρι είναι
έντονη αλλά το χειμώνα τα πράγματα είναι αρκετά πιο
υποτονικά.

Πληθυσμός
26.400

Νόμισμα
Ευρώ, €1 = 100 λεπτά

Ωράριο λειτουργίας
Από Δευτέρα έως Σάββατο τα καταστήματα 
είναι ανοικτά από τις 8 πμ έως τις 2.30 μμ
που κλείνουν για τη μεσημεριανή σιέστα και
ξανανοίγουν από τις 5.30 μμ έως τις 8.30
μμ. Σε διάφορα μέρη του νησιού πολλά
καταστήματα είναι κλειστά την Κυριακή.
Όπου ισχύουν εξαιρέσεις υπάρχουν
σχετικές καταχωρήσεις.

Internet
www.kos.gr www.travel-to-kos.com

Τύπος
Ελληνικός και ξένος Τύπου στα περίπτερα 
και τα πρακτορεία Τύπου.

Αριθμοί Άμεσης Ανάγκης
ΕΚΑΒ: 166 Άμεση Δράση Αστυνομίας: 100 
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199

Τουριστικές Πληροφορίες
Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού 
Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 1 Τηλ.: +30 242
28724 24460 www.kos.gr



Η ΠΟΛΗ

Η Κως διαθέτει πολλές υπέροχες παραλίες 
που συγκεντρώνονται κυρίως στο νότιο
μέρος του νησιού. Οι επιλογές που
προσφέρει η θάλασσα για κολύμπι είναι
πολλές. Το μέρος είναι ιδανικό επίσης για
παρατήρηση του βυθού με μάσκα και
αναπνευστήρα (snorkelling) αλλά και για
καταδύσεις. Στο νησί υπάρχουν μερικά
ορεινά χωριά εξαιρετικής ομορφιάς, τα
οποία μπορείτε να επισκεφθείτε εύκολα με
αυτοκίνητο, λεωφορείο ή ποδήλατο. Εδώ
βρίσκονται επίσης μερικοί από τους πιο
ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς χώρους
στον κόσμο, τους οποίους αξίζει να
επισκεφθείτε, καθώς πολλά από τα
οικοδομήματα που διατηρούνται χτίστηκαν
μεταξύ του 3ου και του 4ου αιώνα π.Χ.
και θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για μια
καταπληκτική εμπειρία. Όπως είναι
φυσικό, πολλές από τις δραστηριότητες
στο νησί περιστρέφονται γύρω από τη
θάλασσα, και η Κως είναι ιδανικό μέρος για
windsurf, jet-ski και ιστιοπλοΐα. Υπάρχουν
αρκετά καραβάκια που πραγματοποιούν
ημερήσιες εκδρομές σε κοντινά νησιά ή
την Τουρκία.

Now available on
your iPhone!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Αρχαία Αγορά
Σε αυτό τον αρχαιολογικό χώρο κοντά στο 
Κάστρο της Κω βρίσκονται τα ερείπια του
Ιερού της Πανδήμου Αφροδίτης και του
Ιερού του Ηρακλή που χρονολογούνται
από τον 3ο αιώνα π.Χ.

Κάστρο Των Ιπποτών
Αυτό το κάστρο του 14ου αιώνα άντεξε 
στις αλλεπάλληλες επιδρομές των
Οθωμανών επί σειρά ετών για να
καταστραφεί τελικά από σεισμό το 1495.
Αργότερα ανακατασκευάστηκε από τους
Μεγάλους Μαγίστρους D’Aubuisson και
D’Amboise.

Διεύθυνση
: Λεωφόρος Φοινίκων
Εισιτήρια: €4
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Δυτική Ζώνη Ανασκαφών
Δύο ξύλινα στέγαστρα στο δυτικό άκρο της
Χώρας προστατεύουν τα ψηφιδωτά της
"Οικίας της αρπαγής της Ευρώπης" που
χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ. Το
καλύτερα διατηρημένο ψηφιδωτό
παρουσιάζει τη Νύμφη Ευρώπη να
μεταφέρεται κρατημένη από τα κέρατα του
ταύρου-Δία.

Ασκληπιείο
Ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος 
στο νησί είναι κτισμένος στην κορυφή ενός
λόφου από όπου μπορείτε να απολαύσετε
τη θέα της πόλης της Κω και της Τουρκίας.
Αποτελείται από το Ιερό του Ασκληπιού,
θεραπευτήρια και ιατρικές σχολές όπου
τους μαθητές δίδασκε ο ίδιος ο
Ιπποκράτης.

Διεύθυνση
: Πλατίνι
Εισιτήρια: €4

ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Ο γυμνισμός επιτρέπεται σε πολύ λίγες 
παραλίες στην Ελλάδα και θεωρείται
προσβολή για τους πιο παραδοσιακούς
Έλληνες. Επίσης δεν θεωρείται πρέπον να
κολυμπάτε ή να κάνετε ηλιοθεραπεία
κοντά σε εκκλησία, και υπάρχουν πολλές
εκκλησίες κατά μήκος των ακτών της
Ελλάδας. Η ηλιοθεραπεία τόπλες
επιτρέπεται σε όλη την επικράτεια, ωστόσο
υπάρχουν μερικές περιοχές που
ακολουθούν δική τους πολιτική και
απορρίπτουν αυτή τη φιλελεύθερη
προσέγγιση τοποθετώντας
προειδοποιητικές πινακίδες, που καλό είναι
να μην αγνοεί κανείς. Η αστυνομία
σπανίως επιβάλλει πρόστιμα, αλλά
κινδυνεύετε να τιμωρηθείτε με τριήμερη
φυλάκιση εάν αγνοήσετε την πρώτη

προειδοποίηση.Η νότια πλευρά του νησιού,
μεταξύ του αεροδρομίου και της
Αντιμάχειας διαθέτει τις πιο όμορφες και
απομονωμένες παραλίες στο νησί. Από την
άλλη, οι πιο δημοφιλείς παραλίες
διαθέτουν ξαπλώστρες, σνακ μπαρ και
δυνατότητα ενοικίασης jet-ski. Η πιο
μοναχική παραλία είναι κατά πάσα
πιθανότητα η "Καμήλα", όπου
απαγορεύονται τα jet-ski. Η Καμήλα είναι
επίσης ένα από τα καλύτερα μέρη στο νησί
για παρατήρηση του βυθού με μάσκα και
αναπνευστήρα. Η παραλία Παράδεισος στη
βόρεια πλευρά του νησιού θεωρείται η
καλύτερη και εκτείνεται αρκετά χιλιόμετρα
μεταξύ της Λαγκάδας και της παραλίας
Χρυσή Ακτή. Οι παραλίες Μαρμάρι και
Μαστιχάρι, επίσης στα βόρεια είναι ιδανικές
για τους σέρφερ.

ΦΑΓΗΤΟ

Τα μοδάτα εστιατόρια στην προκυμαία της 
Χώρας είναι κατά κανόνα πολύ τουριστικά.
Ωστόσο, στις μικρές παρόδους στο
εσωτερικό της Χώρας υπάρχουν πολλά
πραγματικά καλά εστιατόρια με άριστο
φαγητό. Οι επιλογές είναι πολλές: από την
τυπική ελληνική κουζίνα έως την πιο
σοφιστικέ γαλλική κουζίνα.

Petrus
Φινετσάτο εστιατόριο με εξαιρετικό 
ευρωπαϊκό-ελληνικό μενού και μια νότα
γαλλικής κουζίνας. Άψογο ψήσιμο στα
κάρβουνα και φανταστική ποικιλία από
κρύες σαλάτες. Το κοτόπουλο γεμιστό με
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ζαμπόν και παρμεζάνα συνιστάται
ανεπιφύλακτα.

Διεύθυνση
: Ιπποκράτους 3
Τηλέφωνο: +30 22420 49480

Μπάρμπας
Μικρή ψησταριά με πολύ πελατεία που 
σερβίρει εξαιρετικές ελληνικές σπεσιαλιτέ.
Το σουβλάκι κοτόπουλο πραγματικά λιώνει
στο στόμα. Ο Μπάρμπας είναι επίσης
γνωστός για τα πεντανόστιμα μαγειρευτά
του.

Διεύθυνση
: Ευρυπύλου 6
Τηλέφωνο: +30 22400 27856

Καρνάγιο
Πιθανότατα η καλύτερη ψαροταβέρνα στο 
νησί. Ο ιδιοκτήτης του Καρνάγιου πηγαίνει
καθημερινά για ψάρεμα για να προσφέρει
πάντα στους πελάτες του το καλύτερο
ψάρι. Στα καλύτερα πιάτα
συγκαταλέγονται το γεμιστό καλαμάρι, οι
μαγειρευτές γαρίδες και η ψαρόσουπα.

Διεύθυνση
: Εθελοντών Πολεμιστών
Τηλέφωνο: +30 22420 27900

Καναδέζα
Στην Καναδέζα σερβίρεται μεγάλη ποικιλία 
κρεατικών στη σχάρα καθώς και
γευστικότατη πίτσα. Τραπεζάκια υπάρχουν
τραπεζάκια και εντός και εκτός του
καταστήματος.

Διεύθυνση
: Ευρυπύλου & Αρτεμισίας

Ποτέ Την Κυριακή
Το πιο αυθεντικό ουζερί στο νησί όπου 
σερβίρονται συναρπαστικοί μεζέδες όπως
μύδια τηγανητά, παϊδάκια και πανσέτες στη
σχάρα. Πολύ δημοφιλές στον ντόπιο
πληθυσμό.

Διεύθυνση
: Πεισάνδρου 9

Αμπάβρης
Λίγο έξω από τη Χώρα θα βρείτε αυτό το 
χαριτωμένο εστιατόριο με την εξαιρετική
ατμόσφαιρα. Ανοίξτε το μενού στη σελίδα
Μεζέδες παραβλέποντας το μενού
a-la-carte και διαλέξτε κάποιο από τα
υπέροχα πιάτα.

Διεύθυνση
: Κοντά στην Κάζα Ρομάνα
Τηλέφωνο: +30 22420 25696

Εστιατόριο Ολυμπιάδα
Ανεπιτήδευτο και ήσυχο εστιατόριο όπου 
σερβίρεται ποικιλία γεμιστών φαγητών,
όπως γεμιστές ντομάτες, μελιτζάνες,
κολοκυθάκια και αμπελόφυλλα.

Διεύθυνση
: Κλεοπάτρας
Τηλέφωνο: +30 22420 23031

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

Στο νησί υπάρχουν μερικά πολύ 
περιποιημένα και ατμοσφαιρικά καφέ.
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Αποτελούν σημείο συνάντησης για
πολλούς από τους ντόπιους κατοίκους του
νησιού που τα χρησιμοποιούν ως βάση για
να κάνουν χάζι τον κόσμο που περνά.

Αέναος Café
Βρίσκεται κάτω ακριβώς από το Τζαμί 
Ντεφτερντάρ και είναι το ιδανικό μέρος για
να απολαύσετε ένα φλιτζάνι
φρεσκοψημένου ελληνικού καφέ. Η
στρατηγική του θέση το καθιστά ιδανικό
και για να χαζεύετε τους περαστικούς.

Rendez Vous Coffee Bar
Εξαιρετικός καφές, αθλητικές συναντήσεις 
στην τηλεόραση και ηλεκτρονικοί
υπολογιστές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
σε αυτό το καφέ μπαρ που άρχισε να
λειτουργεί το 1990.

Διεύθυνση
: Τιγάκι
Internet: www.rendezvouskos.com

Marina Café
Όμορφο και χαλαρωτικό καφέ στο λιμάνι 
από όπου μπορείτε να χαζεύετε τα σκάφη
που δένουν στη μαρίνα καθώς
απολαμβάνετε τον καφέ ή το ποτό σας.

Διεύθυνση
: Μαρίνα, Κως

Strand Café
Το Strand Café βρίσκεται στην πιο 
πολυσύχναστη παραλία της πόλης της Κω
και είναι ιδανικό σημείο συνάντησης κατά
τη διάρκεια της ημέρας ή πριν από τη
βραδινή έξοδο. Το Strand Café είναι
ιδιαίτερα δημοφιλές στους Σκανδιναβούς.

Διεύθυνση
: Παραλία Τιγάκι

ΜΠΑΡ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Η νυχτερινή ζωή στην Κω εντοπίζεται 
κυρίως γύρω από δύο δρόμους, τις οδούς
Διάκων και Ναυκλήρου και εδώ θα βρείτε
τα περισσότερα μπαρ και νυχτερινά κλαμπ.
Οι νύχτες του καλοκαιριού είναι σίγουρα
καυτές! Φυσικά, υπάρχουν αρκετά
νυχτερινά κλαμπ και έξω από την πόλη της
Κω, ενώ πολλά τουριστικά κέντρα έχουν
ιδιωτικά νυχτερινά κλαμπ για τους
επισκέπτες τους.

Hamam
Το ανατολίτικο ντεκόρ και οι χαλαρωτικοί 
καναπέδες αναδεικνύουν το Hamam σε
ένα από τα πιο φινετσάτα μπαρ στην πόλη.
Οι ντόπιοι DJ παίζουν όλο το βράδυ
επιλεγμένες διεθνείς επιτυχίες.

Διεύθυνση
: Ακτή Κουντουριώτη 1

Kalua
Αυτό το υπαίθριο κλαμπ έχει εξαιρετικό 
πρόγραμμα από διάφορα είδη μουσικής,
περιλαμβανομένης της R&B. Όταν η
ατμόσφαιρα γίνεται πολύ "καυτή" τις
πρώτες πρωινές ώρες, μια δροσιστική
βουτιά στην πισίνα του Kalua δίνει τη
λύση.

Διεύθυνση
: Ζουρούδη 3
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Fashion Club
Το Fashion Club παραμένει ένα από τα πιο 
δημοφιλή μέρη για ξέφρενο πάρτι. Είναι
ένα από τα πιο παλιά νυχτερινά κλαμπ στο
νησί, χωρίς όμως να έχει χάσει κάτι από
την αίγλη του. Με τα τρία bar που
διαθέτει, το Fashion Club αποτελεί
εγγύηση για μια πετυχημένη βραδινή
έξοδο.

Διεύθυνση
: Κανάρη 2

Harem
Το Harem βρίσκεται ανάμεσα στην 
παραθαλάσσια περιοχή Λάμπη και την
πόλη της Κω και η διακόσμησή του
παραπέμπει σε γνήσιο χαρέμι. Έχει
πολύχρωμες βαριές κουρτίνες, βελούδινα
μαξιλάρια, ατμοσφαιρικό φωτισμό και
παίζει καλή μουσική. Για τους πιο
παραδοσιακούς υπάρχουν καρέκλες αλλά
οι πιο "μυημένοι" θα βολευτούν στις
μαξιλάρες που είναι αραδιασμένες στο
πάτωμα. Το Harem έχει και υπαίθριο χώρο
που συνορεύει με την παραλία.

Camel Bar
Καλό μπαρ στο λιμάνι με όμορφη 
ατμόσφαιρα και ζωντανό κόσμο. Το 2007
το Camel Bar έκλεισε 10 χρόνια
λειτουργίας.

Διεύθυνση
: Ακτή Κουντουριώτη 15
Internet: www.camelbar.gr

Tropical Club
Ένα πολύ καλό all day bar δίπλα στο 
κλαμπ Heaven. Κατά τη διάρκεια της μέρας
παίζει καλή μουσική και η ατμόσφαιρα
είναι αρκετά χαλαρή. Όταν νυχτώνει και
τα πλήθη αρχίζουν να συρρέουν για τη

νυχτερινή τους διασκέδαση το θερμόμετρο
ανεβαίνει.

Διεύθυνση
: Περιοχή Λάμπη

ΨΩΝΙΑ

Στο νησί της Κω θα βρείτε άφθονα 
ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα αλλά και
όσα θα περίμενε να βρει κανείς σε έναν
δημοφιλή τουριστικό προορισμό.
Περιδιαβαίνοντας στα σοκάκια της Παλιάς
Πόλης της Κω θα βρείτε τα πάντα: από
πράσινο σαπούνι και βαζάκια με ντόπιο
μέλι μέχρι την τελευταία λέξη στις
παιχνιδομηχανές για παιδιά.Η Κως
προσφέρεται επίσης για την αγορά
κοσμημάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών
αγγειοπλαστικής και υφασμάτων και θα
σας δοθεί η δυνατότητα να κάνετε πολύ
συμφέρουσες αγορές. Φυσικά, σε όλο το
νησί θα βρείτε και όλα τα παραδοσιακά
είδη τέχνης και χειροτεχνίας. Τα σούπερ
μάρκετ διαθέτουν ποικιλία παραδοσιακών
προϊόντων ενώ στην κεντρική πλατεία της
Χώρας υπάρχει αγορά φρούτων και
λαχανικών όπου μπορείτε να βρείτε
φρέσκα τοπικά προϊόντα.Τα πρωινά, οι
φούρνοι της Κω πλημμυρίζουν τον αέρα με
μια υπέροχη μυρωδιά φρέσκου ψωμιού.
Σίγουρα αξίζει να τα επισκεφθείτε και να
δοκιμάσετε τα θεσπέσια κουλουράκια και
γλυκά τους. Τα πιο μοδάτα καταστήματα
και όλες οι μεγάλες φίρμες βρίσκονται στο
πιο σύγχρονο κομμάτι της πόλης της Κω.
Εδώ θα βρείτε τις τελευταίες κολεξιόν
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γνωστών σχεδιαστών και μερικά πολύ
καλά κοσμηματοπωλεία.Σε πολλά από τα
ορεινά χωριά μπορείτε να βρείτε όμορφα
χειροποίητα κεραμικά καθώς και
λεπτοδουλεμένα χειροποίητα υφάσματα
και κεντήματα. Το χωριό Πηλί φημίζεται
για τη φανταστική ποικιλία ποιοτικότατων
τυριών. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να
δοκιμάσετε το κοκκινοτύρι, που είναι τυρί
που ωριμάζει σε κόκκινο κρασί.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Cleopatra Superior Hotel
Ένα σύγχρονο, στυλάτο ξενοδοχείο που 
βρίσκεται στο όμορφο χωριό Καρδάμενα
και προσφέρει ευχάριστο και χαλαρωτικό
περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους. Στα
Καρδάμενα υπάρχουν πολλά μπαρ και
εστιατόρια, έντονη νυχτερινή ζωή και
δραστηριότητες αναψυχής.

Διεύθυνση
: Καρδάμενα
Τηλέφωνο: +30 22420 92257/8/9
Internet: www.cleopatrahotels.com

Hotel Maritina
Το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο 
Maritina βρίσκεται σε προνομιακή θέση στο
κέντρο της Χώρας της Κω. Όλα τα
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μίνι μπαρ,
τηλέφωνο και ραδιόφωνο. Το Maritina
διαθέτει επίσης καλό εστιατόριο και ζεστό
και φιλικό μπαρ.

Διεύθυνση
: Λ. Βύρωνος 19, Κως
Τηλέφωνο: +30 28970 41112
Internet: www.maritina.gr

Ξενοδοχείο Ερμής
Το ξενοδοχείο Ερμής είναι χτισμένο στην 
πλαγιά του Κέφαλου με θέα στη θάλασσα.
Διαθέτει 24ωρο service, πολύ όμορφη
πισίνα και πλήρως εξοπλισμένη βεράντα
για ηλιοθεραπεία.

Διεύθυνση
: Διακογιάννης Σεβαστιανός, Κέφαλος
Τηλέφωνο: +30 22420 71102
Internet: www.kefalos.com/hermes.htm

Koala Hotel
Πολύ φιλική οικογενειακή ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στη Χώρα της Κω. Όλα τα
δωμάτια ανακαινίστηκαν πρόσφατα και
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση,
ραδιόφωνο και ιδιωτικό μπαλκόνι. Το
ξενοδοχείο Koala διαθέτει επίσης καλό
μπαρ, εξαιρετική πισίνα και πολλές
ξαπλώστρες.

Διεύθυνση
: Χαρμύλου 21, Κως
Τηλέφωνο: +30 22420 22897
Internet: www.koalahotel.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

MAKE YOUR TRIP START AT HOME | WWW.ARRIVALGUIDES.COM

??????S??S: Kos
?????????? ????S?S
: 31/8/2011



Αεροδρόμιο
Το διεθνές αεροδρόμιο της Κω βρίσκεται 
24 χλμ. νοτιοδυτικά της Χώρας στο κέντρο
του νησιού.

Εάν φτάσετε με πτήση των Ολυμπιακών 
Αερογραμμών μπορείτε να μεταβείτε στην
πόλη της Κω με το τακτικό λεωφορείο της
Ολυμπιακής, διαφορετικά θα πρέπει να
βρείτε δικό σας μέσο μεταφοράς. Ο
ευκολότερος τρόπος είναι να πάρετε ένα
ταξί από την πιάτσα που βρίσκεται στο
χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, ή αλλιώς
μπορείτε να κατευθυνθείτε στη μεγάλη
πλατεία έξω από την πύλη του
αεροδρομίου και να πάρετε το λεωφορείο
του ΚΤΕΛ με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί
και κρεμ χρώμα.

Internet: www.hcaa-eleng.gr/kos.htm

Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
Ο Δήμος της Κω έχει τη δική του Δημοτική
Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας (ΔΕΑΣ),
η οποία εκτελεί δρομολόγια από και προς
τα παραλιακά προάστια και το Ασκληπιείο.
Το γραφείο πληροφοριών και έκδοσης
εισιτηρίων βρίσκεται στη διεύθυνση Ακτή
Κουντουριώτου 7.

Το νησί είναι σχετικά επίπεδο οπότε όποιος
επιθυμεί μπορεί να το εξερευνήσει εύκολα
με ποδήλατο βουνού. Εάν δεν σας είστε
λάτρης του ποδηλάτου υπάρχουν αρκετά
σημεία όπου μπορείτε να νοικιάσετε
σκούτερ ή αυτοκίνητο.

Ταξί
Η κεντρική πιάτσα των ταξί βρίσκεται στο 
ανατολικό άκρο της Κουντουριώτου.

Ταχυδρομείο
Το ταχυδρομείο βρίσκεται στην πόλη της 

Κω στη διεύθυνση Βασιλέως Παύλου 14 &
Ελ. Βενιζέλου.

Φαρμακεία
Υπάρχουν αρκετά φαρμακεία στην πόλη 
της Κω αλλά και στα κύρια τουριστικά
κέντρα. Ένα από αυτά είναι και το
φαρμακείο του Σεβαστιανού Καβουκλή:

Διεύθυνση
: Ελ. Βενιζέλου 21, Πόλη της Κω
Τηλέφωνο: +30 2240 28397

Οδοντίατρος
Στο Γενικό Νοσοκομείο στο κέντρο της 
πόλης.

Τηλέφωνο
Κωδικός χώρας: +30

Κωδικός περιοχής: 22420.

Ηλεκτρισμός
220 volt

Παγίδες Για Τους Τουρίστες
Η πιο συνηθισμένη παγίδα για τους 
τουρίστες στην Κω είναι η υπερβολική
χρέωση σε διαδρομές με ταξί, γι’ αυτό είναι
καλή ιδέα να επιμένετε να αναγράφονται
όλα τα κόμιστρα στον μετρητή.

Κάποια εστιατόρια "φουσκώνουν" τον 
λογαριασμό κι επομένως καλό είναι να τον
ελέγχετε προτού πληρώσετε. Πάντως, οι
περισσότερες επιχειρήσεις δεν συνηθίζουν
παρόμοιες πρακτικές.
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