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G R Æ K E N L A N D  -  K O S

Casa Cook
På Casa Cook kan man dyrke det moderne sunde slow life  

med masser af stimulering til både øjne, gane og krop. Snup  
en omgang sunset-yoga på stranden efter en dasedag ved  
poolen, og nyd maden kreeret af lokalproducerede råvarer  

i smukt interiør skabt i earthy materialer og farver. 

Casa Cook på Kos er andet skud på stammen af et nyt  
hotelkoncept, som Spies og Thomas Cook står bag. Der  
betyder ikke, at der er noget som helst ”All you can-eat” 
-stemning  og børneklub over Casa Cook. Beliggende på  

nordvest-siden af Kos midt i storslået natur og med privat 
strand, der minder overraskende meget om Vesterhavet  

og dets klitter, byder boutiquehotellet på en gennemført og  
holistisk hoteloplevelse, hvor du kan finde ro både med dig  
selv, naturen og æstetikken på stedet. Har du et shoppegen,  

der skal plejes, huser stedet en lækker hotelshop af den  
slags, man altid drømmer om, så der er rig mulighed  
for at købe sig lidt feriestemning med hjem. Det cool  

moderne charterkoncept kan også besøges på Rhodos.  
Se mere på casacook.com

F Å   S T I L E N

3 ting, du skal opleve på Kos
Hvis man trænger til et lille escape 

fra sit slow-life på Casa Cook, er Kos 
by et besøg værd. Gå rundt i de 
palmefyldte gader, og nyd byen,  

der med sit 40 år lange italienske  
styre har flotte blomstrende parker 
og mange fine detaljer. Har du mod 
på flere eventyr, kan du bevæge dig 
ud i det græske øhav med en båd til 
den tyrkiske by Bodrum, der ligger 
lige på den anden side, eller til den 

lille pittoreske ø Symi med den  
smukkeste Venezianske havn. 

Fra den lille by Kefalos er der  
nem adgang til den vildere del  
af Kos. Bjergtagende kapeller  

ligger spredt ud på bakketoppene  
i landskabet og de smukkeste  

instagramegnede strande venter 
i de nærliggende bugter. Du kan  
leje cykler igennem Casa Cook. 

Trænger du til at røre dig, kan du 
låne paddlebords og både kite- og 

windsurfe på stranden. Favoritten er 
dog de yogatimer, som hotellet til-

byder sine gæster. Start dagen med 
morgenyoga, og slut dagen af med 
en sunsetyoga direkte på stranden.

Hotellet er indrettet  
i smukke jordfarver  
og  naturmaterialer.

Der er dømt  
ro og total  
afslapning  
på Casa Cook,  
hvor alders- 
grænsen er  
16 år. 

Lamper  
af flettede 

palmeblade,  
Tine K,  
900 kr. 

Håndlavet 
keramikskål, 

Tine K,  
210 kr. 

Hængekøje, 
Madam  
Stoltz,  

1.550 kr.

Visby loungestol  
i massivt træ  

med sæde i flettet  
papirgarn, Jotex, 

2.999 kr. 

Håndlavet  
spejl fra  
Thailand,  
My Journey  
Collection,  
3.850 kr. 

Pude med frynser, 
Madam Stoltz, uden 

fyld, 200 kr. 

Duftlys,  
Sandcastles  
& Sunsets  
fra Meraki,  

99 kr. 

Kimono  
i linned,  
Fabric  
Copenhagen, 
1.150 kr. 


