Програма „Пътуване по устойчив начин“: Проучвания

Как тези места за настаняване
отговарят на условията за
получаване на значката
„Пътуване по устойчив начин“

Новата значка
„Пътуване по
устойчив начин“

Значката е признание за вашите усилия за
устойчивост. Издава се безплатно и показва
вашия напредък в тази област на
потенциалните гости.
Практиките за устойчивост, които трябва да
се прилагат, за да получите значката, са
избрани въз основа на тяхната достъпност и
висок потенциал за въздействие и са
одобрени от независими организации в
бранша, като Travalyst.
В зависимост от местоположението и
практиките, за които сте избрали „Да“ в
Екстранет, нашият модел ще изчисли
цялостна оценка на въздействието. Тази
оценка ще определи дали отговаряте на
условията за значката.

Как да получите значка
Резултати
Изпращане
на
практики

1
От мястото за
настаняване отбелязват
в Екстранет какви
устойчиви практики
прилагат.

Онлайн
оценяване

Съобщаване
на
резултати

2

3

Ние оценяваме вашите
практики с помощта на
валидиран от трета страна
модел за критерии, който
взема предвид
географските фактори,
свързани с достъпността и
разходите за прилагане на
практиките. Моделът
изчислява цялостна оценка
на въздействието на
вашите практики. Въз
основа на този резултат се
взема решение дали
отговаряте на условията за
получаване на значката.

След като сте изпратили
практиките си, ще
получите имейл, в който
ще бъдете уведомени за
резултатите от оценката в
рамките на 24 часа.

Получаване
на значката

Ако оценката ви за
въздействие е
достатъчно висока, ще
получите значка,
която автоматично ще
бъде добавена към
профила на мястото ви
за настаняване
в рамките на 48 часа.

Съвети и
ресурси

Ако оценката ви за
въздействие не е
достатъчно висока, за да
отговаряте на условията,
ние предлагаме съвети
и ресурси относно
прилагането на
допълнителни практики
за устойчиво развитие.
Колкото повече практики
следва и показва мястото
ви за настаняване на
нашия сайт, толкова повисока е оценката ви и
по-близо сте до
получаването на новата
значка!
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Тип място за настаняване: Хотел
Местоположение: Тайланд

●

●

Мястото за настаняване

Опазване на
природата

Намаляване
на
отпадъците

Спестяване
на вода

●

Мястото за

●

Зелени площи, като

●

●

Поне 80% от

● Мястото за настаняване

настаняване има

градини (включително и

пластмасови бутилки с

осветителните тела

предлага екскурзии и

водоефективни тоалетни

въведена политика за

такива на покрива),

вода за еднократна

използват енергийно

дейности, организирани

(напр. тоалетни с нисък

хранителните

се считат като част от

употреба.

ефективни LED крушки

от местни екскурзоводи и

воден поток или с двойно

отпадъци, която

мястото за настаняване

източване)

включва обучение,

пластмасови бутилки с

произвежда от местния

Мястото за настаняване

предотвратяване на

газирана вода за

регион на хотела

използва само

отпадъците от храни,

еднократна употреба

приходите в проекти за

водоефективни душове

намаляване,

Не се предлагат

социално или устойчиво

(като например

рециклиране

пластмасови прибори и

развитие

интелигентни душове

и изхвърляне

съдове за хранене за

налягане)
Гостите имат възможност
да използват кърпите си
по няколко пъти
●

Не се предлагат

Подкрепа за вашата
местна общност

използва само

●

●

или такива с ниско водно
●

Спестяване на енергия
и намаляване на
емисиите на
парниковите газове

Без пластмаса
за
еднократна
употреба

Гостите могат да се
откажат от ежедневно
почистване

Не се предлагат

еднократна употреба.
●

Не се предлагат
пластмасови чаши за
еднократна употреба

●

Поне 80% от храната се

бизнеси
● Мястото за настаняване
инвестира процент от

Тип място за настаняване: Хотел
Местоположение: Тайланд
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Разположен на популярен остров с плажове в Тайланд, този хотел е удостоен със значката
„Пътуване по устойчив начин“ за прилагане на устойчиви практики в стаите, кухните,
на рецепцията и на цялата територия на мястото за настаняване.

Всички стаи за гости разполагат с водоефективни душове и тоалетни във всички бани. Те
предлагат на гостите програма за повторно използване на хавлиите и възможност да се
откажат от почистване на стаите. Всяка от тези практики за намаляване на потреблението
на вода играе важна роля за по-устойчиво развитие, особено в дестинации, които изискват
планове за управление на водата с цел справяне с нарастващия проблем с недостига на
ресурси.

Освен това на гостите се предоставят прибори и чаши за многократна употреба вместо
такива за еднократна употреба. Също така, ястията се приготвят с местни продукти.
Персоналът на хотела предлага обиколки, организирани от местни екскурзоводи. Този
подход има силно въздействие върху региона, тъй като създава работни места за местните
жители и част от приходите от туризма се връщат към местната общност.

Тип място за настаняване: Хотелски комплекс
Местоположение: САЩ

●

●

Мястото за настаняване

●

●

Мястото за

●

Поне 80% от продуктите

Спестяване на енергия
и намаляване на
емисиите на
парниковите газове

Без пластмаса
за
еднократна
употреба
●

Не се предлагат

●

Поне 80% от

Подкрепа за вашата
местна общност

● Мястото за настаняване

използва само

настаняване има

в храната, предоставена

пластмасови бутилки с

осветителните тела

предлага екскурзии и

водоефективни тоалетни

въведена политика за

от мястото за

вода за еднократна

използват енергийно

дейности, организирани

(напр. тоалетни с нисък

хранителните

настаняване, съдържа

употреба.

ефективни LED крушки

от местни екскурзоводи и

воден поток или с двойно

отпадъци, която

органични продукти

източване)

включва обучение,

пластмасови бутилки с

Мястото за настаняване

предотвратяване на

газирана вода за

Поне 80% от храната се

предоставя на гостите

използва само

отпадъците от храни,

еднократна употреба

произвежда от местния

информация относно

водоефективни душове

намаляване,

Не се предлагат

регион на хотела

местните екосистеми,

(като например

рециклиране

пластмасови чаши за

наследство и култура,

интелигентни душове

и изхвърляне

еднократна употреба

както и правила за

Не се предлагат

етикет за посетителите

или такива с ниско водно
●

Опазване на
природата

Намаляване
на
отпадъците

Спестяване
на вода

02

●

На разположение на

налягане)

гостите има кошчета за

Гостите имат възможност

рециклиране и

да използват кърпите си

отпадъците се

по няколко пъти

рециклират

●

●

●

Не се предлагат

пластмасови сламки за
еднократна употреба
●

Не се предлагат
пластмасови бъркалки

Гостите могат да се

за еднократна

откажат от ежедневно

употреба

почистване

●

Всички прозорци са с
двоен стъклопакет

●

бизнеси
● Мястото за настаняване

Тип място за настаняване: Хотелски комплекс
Местоположение: САЩ
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Този комплекс в популярна ски дестинация в САЩ си е заслужил значката „Пътуване по
устойчив начин“, чрез прилагане на устойчиви практики в стаите, кухните, на рецепцията и
на цялата територия на мястото за настаняване. Всички стаи за гости разполагат с
водоефективни душове и тоалетни, а гостите могат да използват хавлиите си по няколко
пъти и да се откажат от ежедневното почистване на стаята.

Поне 80% от хранителните продукти, предлагани в менюто, са органични – практика, която
има висока оценка на въздействието за региона, тъй като подобрява разнообразието на
видовете в местните екосистеми. На гостите се предоставят и прибори и чаши за
многократна употреба вместо такива за еднократна употреба.

Персоналът на хотела може да предостави на гостите информация за местните екосистеми,
културно наследство, както и правила за етикет на посетителите. Тази практика е от голямо
значение за региона, тъй като гостите научават как да се държат в дивата природа: да
почистват боклука, да предпазват дървета и скали и да не хранят диви мечки.
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Тип място за настаняване: Хотел
Местоположение: Южна Африка

Намаляване
на
отпадъците

Спестяване
на вода

●

●

Мястото за настаняване

●

●

Поне 80% от

Подкрепа за вашата
местна общност

● Мястото за настаняване

настаняване има

осветителните тела

предлага екскурзии и

водоефективни тоалетни

въведена политика за

използват енергийно

дейности, организирани

(напр. тоалетни с нисък

хранителните

ефективни LED крушки

от местни екскурзоводи и

воден поток или с двойно

отпадъци, която

Поне 80% от храната се

бизнеси

източване)

включва обучение,

произвежда от местния

Мястото за настаняване

предотвратяване на

регион на хотела

използва само

отпадъците от храни,

водоефективни душове

намаляване,

(като например

рециклиране

или такива с ниско водно

●

Спестяване на енергия
и намаляване на
емисиите на
парниковите газове

Без пластмаса
за
еднократна
употреба

използва само

и изхвърляне

интелигентни душове

●

Мястото за

Опазване на
природата

●

На разположение на

налягане)

гостите има кошчета за

Гостите имат възможност

разделно събиране на

да използват кърпите си

отпадъци,

по няколко пъти

които се рециклират

Гостите могат да се
откажат от ежедневно
почистване

●

Тип място за настаняване: Хотел
Местоположение: Южна Африка
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Разположен в популярен плажен град в Южна Африка, този хотел е получил значката
„Пътуване по устойчив начин“ за прилагане на устойчиви практики в стаите, кухните,
на рецепцията и на цялата територия на мястото за настаняване.

Всички бани в този хотел разполагат с водоефективни душове и тоалетни, а
гостите могат да изберат да използват хавлиите си по няколко пъти и да се откажат от
ежедневно почистване. Всяка от тези практики за намаляване на потреблението на вода
играе важна роля за по-устойчиво развитие, особено в дестинации, предразположени
към суша.

90% от храната, предлагана на гостите, идва от местния регион. Освен това хотелът има
политика за изхвърляне на хранителни отпадъци. На рецепцията могат да се резервират
екскурзии, организирани от местни екскурзоводи. Тази практика има висока оценка на
въздействието за региона, тъй като част от приходите от туризъм се връщат в местните
общности, а не в компании, базирани в други държави. На цялата територия на мястото за
настаняване има кошове за рециклиране.
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Тип място за настаняване: Селска къща
Местоположение: Обединено кралство

●

●

Мястото за настаняване

●

●

●

Мястото за настаняване

използва само

има въведена политика за

водоефективни тоалетни

хранителните отпадъци,

(напр. тоалетни с нисък воден

която включва обучение,

поток или с двойно

предотвратяване на

източване)

отпадъците от храни,

Мястото за настаняване

намаляване, рециклиране

използва само

и изхвърляне

водоефективни душове (като

Опазване на
природата

Намаляване
на
отпадъците

Спестяване
на вода

●

●

●

Предлагат се вегетариански

Без пластмаса за
еднократна
употреба
●

Не се предлагат

Спестяване на енергия и
намаляване на емисиите

Подкрепа за вашата
местна общност

на парниковите газове
●

Поне 80% от осветителните

● Мястото за настаняване

ястия

пластмасови бутилки с

тела използват енергийно

предлага екскурзии и

Гостите могат да поръчат и

газирана вода за

ефективни LED крушки

дейности, организирани от

веган ястия

еднократна употреба

Всички прозорци са с двоен

местни екскурзоводи и

Не е позволено дивите

●

Не се предлагат

(неопитомени) животни да

пластмасови прибори и

бъдат показвани или да се
взаимодейства с тях, докато

На разположение на

са заловени на територията

например интелигентни

гостите има кошчета за

душове или такива с ниско

●

стъклопакет

бизнеси

Поне 80% от храната се

● Мястото за настаняване

съдове за хранене за

произвежда от местния

предоставя на гостите

еднократна употреба.

регион на хотела

информация относно

●

Не се предлагат

местните екосистеми,

на мястото за настаняване,

пластмасови чаши за

наследство и култура, както и

разделно събиране на

нито да се консумират или

еднократна употреба

правила за етикет за

водно налягане)

отпадъци,

продават.

посетителите

Гостите имат възможност

които се рециклират

Не се предлагат

●

●

●

●

Зелени площи като градини

пластмасови сламки за

да използват кърпите си по

(включително и такива на

няколко пъти

покрива)

Гостите могат да се откажат

се считат като част от мястото

пластмасови бъркалки за

от ежедневно почистване

за настаняване

еднократна употреба

●

Поне 80% от продуктите в
храната, предоставена от
мястото за настаняване,
съдържа органични продукти

еднократна употреба
●

Не се предлагат

Тип място за настаняване: Селска къща
Местоположение: Обединено кралство
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Тази селска къща в английската провинция е получила значката „Пътуване по устойчив начин“ чрез
прилагане на устойчиви практики в стаите, кухнята и на рецепцията. 80% от осветлението е LED, всички
прозорци са с двоен стъклопакет и мястото за настаняване разполага с места за рециклиране. Опциите за
възобновяема енергия и програмите за рециклиране на отпадъци в Обединеното кралство са широко
достъпни и сравнително евтини. Поради тази причина тези практики имат ниска оценка на въздействие.

Повече от 80% от предлаганите на гостите продукти се произвеждат в местния регион. Менюто на
селската къща включва както вегански, така и вегетариански ястия. Освен това са въведени политики
за отделяне на хранителни отпадъци и на гостите се предлагат прибори и чаши за многократна
употреба. Практиките за намаляване на хранителните отпадъци се оценяват по-високо за този регион,
тъй като това е сериозен проблем в Обединеното кралство. В мястото за настаняване не се предлагат
бутилки с газирани напитки за еднократна употреба, както и сламки и бъркалки. Гостите могат да
използват по няколко пъти хавлиите си и могат да се откажат от ежедневно почистване на стаите.
Всички бани за гости са оборудвани с водоефективни душове и тоалетни.

Гостите могат да се разходят из зелените площи на мястото за настаняване и да научат повече за местната
екосистема. Специално се полагат усилия за осигуряване на безопасността на дивите животни в хотела, а
местните жители организират екскурзии до близките места, които са част от културното наследство.
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Тип място за настаняване: Вила
Местоположение: Бразилия

Спестяване
на вода

●

●

●

Мястото за настаняване

Опазване на
природата

Намаляване
на
отпадъците

●

Зелени площи, като

Спестяване на енергия
и намаляване на
емисиите на

Без пластмаса
за
еднократна
употреба
●

Не се предлагат

Подкрепа за вашата
местна общност

парниковите газове
●

Поне 80% от

● Мястото за настаняване

използва само

градини (включително и

пластмасови сламки за

осветителните тела

предлага екскурзии и

водоефективни душове

такива на покрива),

еднократна употреба

използват енергийно

дейности, организирани

(като например

се считат като част от

Не се предлагат

ефективни LED крушки

от местни екскурзоводи и

интелигентни душове

мястото за настаняване

●

пластмасови бъркалки

или такива с ниско водно

за еднократна

налягане)

употреба

●

Всички прозорци са с
двоен стъклопакет

бизнеси
● Мястото за настаняване

Стаите за гости

инвестира процент от

Гостите имат възможност

разполагат с

приходите в проекти за

да използват кърпите си

енергоспестяващи

социално или устойчиво

по няколко пъти

контакти (напр.

развитие

Гостите могат да се

електричество с

откажат от ежедневно

контролирана карта за

почистване

достъп)

●

Тип място за настаняване: Вила
Местоположение: Бразилия
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Разположена в хълмовете на Бразилия, тази вила е удостоена със значката „Пътуване по
устойчив начин“, като е заменила 80% от осветителните си тела с LED, поставен е двоен
стъклопакет на всички прозорци и са инсталирани енергоспестяващи ключове навсякъде.

Във вилата не се предлагат сламки или бъркалки за еднократна употреба. Тези практики
значително повишават цялостната оценка на въздействие и приноса на мястото за
настаняване към устойчиво развитие, тъй като целят намаляване на замърсяването с
пластмаса – това е изключително важно за дестинация, която вече въвежда забрани за
използването на пластмаса за еднократна употреба. Банята е оборудвана с душ с ниско
налягане, а хавлиите могат да се използват неколкократно. Гостите могат да се откажат от
ежедневно почистване на стаята.

Вилата има зелени площи, което допринася за опазването на биоразнообразието в региона.
Гостите могат да резервират екскурзии с местни екскурзоводи. Освен това 20% от
приходите от мястото за настаняване се инвестират в развитието на местните общности.
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Тип място за настаняване: Хотелски комплекс на плажа
Местоположение: Гърция

●

Мястото за настаняване

●

Зелени площи, като градини

●

Не се предлагат

Подкрепа за вашата
местна общност

● Мястото за настаняване

(включително и такива на

пластмасови чаши за

предлага екскурзии и

водоефективни тоалетни

разделно събиране на

покрива),

еднократна употреба

дейности, организирани от

(напр. тоалетни с нисък воден

отпадъци, които се

се считат като част от мястото

поток или с двойно

рециклират

за настаняване

местни екскурзоводи и
бизнеси
● Мястото за настаняване

Мястото за настаняване

предоставя на гостите

използва само

информация относно местните

водоефективни душове (като

екосистеми, наследство и

например интелигентни

култура, както и правила за

водно налягане)
Гостите имат възможност
да използват кърпите си по
няколко пъти
●

На разположение на

Спестяване на енергия
и намаляване на
емисиите на
парниковите газове

гостите има кошчета за

душове или такива с ниско
●

●

Без пластмаса
за
еднократна
употреба

използва само

източване)
●

Опазване на
природата

Намаляване
на
отпадъците

Спестяване
на вода

етикет за посетителите
● На местните творци се
предлага платформа, от която
да демонстрират своя талант.
● Мястото за настаняване

Гостите могат да се откажат

инвестира процент от

от ежедневно почистване

приходите в проекти за
социално или устойчиво
развитие

Тип място за настаняване: Хотелски комплекс на плажа
Местоположение: Гърция
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Този голям хотелски комплекс, разположен на плаж на гръцки остров, е награден със значката
„Пътуване по устойчив начин“ за практиките си за устойчивост, приложени из цялото място за
настаняване, както и за услугите за гости, които предлага. Гостите могат да се насладят на творбите на
местни творци още с влизането си във фоайето, както и навсякъде в мястото за настаняване.
Служителите с радост ще ви предоставят информация за културното наследство и традиции
на острова и предлагат екскурзии, организирани от местни екскурзоводи. Тези две практики имат
висока оценка на въздействие, тъй като осигуряват връщането на дял от приходите от туризъм обратно
в местната общност, а не в компании, разположени извън страната.

Гостите могат да се откажат от ежедневно почистване на стаята и да използват хавлиите си неколкократно.
Всяка баня е оборудвана с тоалетни с ниско налягане и водоефективни душове. Тези две практики също са
високо оценени за тяхната ефективност, тъй като се прилагат в регион, който е все по-зависим от вноса на
вода. На рецепцията и в общите части са поставени отделни кошчета за рециклиране на отпадъци. На
гостите се предоставят само чаши за многократна употреба.

В задната част на мястото за настаняване има градина, на която гостите могат да се насладят.
Организация за устойчиво развитие получава финансиране от хотела за управление на устойчиви
проекти за зелените площи на мястото за настаняване.

Тип място за настаняване: Къща за гости
Местоположение: Мексико

Спестяване
на вода

●

Мястото за настаняване

●

Пластмасови мини

парниковите газове
●

Поне 80% от

● На гостите се предлагат

бутилки за шампоани,

осветителните тела

екскурзии и дейности,

водоефективни тоалетни

такива на покрива),

балсами и душ гелове за

използват енергийно

организирани от местни

(напр. тоалетни с нисък

се считат като част от

еднократна употреба са

ефективни LED крушки

екскурзоводи и бизнеси

воден поток или с двойно

мястото за настаняване

заменени с дозатори
●

пластмасови прибори за

използва само

хранене и съдове

водоефективни душове

за еднократна употреба
●

●

Не се предлагат

Мястото за настаняване

Не се предлагат

Всички прозорци са с
двоен стъклопакет

●

В мястото за настаняване
се използва 100%
възобновяема енергия

●

Най-малко 10% от

интелигентни душове или

пластмасови чаши за

такива с ниско водно

годишните въглеродни

еднократна употреба

емисии се компенсират

Не се предлагат

чрез закупуване на

Гостите имат възможност

пластмасови сламки за

сертифицирани

да използват кърпите си по

еднократна употреба

въглеродни кредити

налягане)

няколко пъти
●

Зелени площи, като

Подкрепа за вашата
местна общност

градини (включително и

(като например

●

●

Спестяване на енергия
и намаляване на
емисиите на

Без пластмаса
за
еднократна
употреба

използва само

източване)
●

Опазване на
природата

Намаляване
на
отпадъците
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●

●

Не се предлагат

Гостите могат да се откажат

пластмасови бъркалки за

от ежедневно почистване

еднократна употреба

Тип място за настаняване: Къща за гости
Местоположение: Мексико
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Тази голяма къща за гости в курортен град в Мексико отговаря на условията за значката „Пътуване по
устойчив начин“ благодарение на преминаването към LED осветление, двоен стъклопакет на всички
прозорци и предоставяне на дозатори вместо пластмасови принадлежности за еднократна употреба.
Цялото електричество в мястото за настаняване вече идва от напълно възобновяеми източници. Тази
практика има висока оценка на въздействието за региона, защото води до намаляване на емисиите на
парникови газове. Къщата за гости не предлага пластмасови сламки или бъркалки, а са осигурени чаши
и прибори за хранене за многократна употреба.

Гостите могат да се откажат от почистване на стаите и да използват кърпите си неколкократно. Всички
бани са оборудвани с водоефективни тоалетни и душове. Мястото за настаняване компенсира
10% от годишните си въглеродни емисии чрез закупуване на сертифицирани въглеродни кредити –
практика, за която се счита, че има силно въздействие върху намаляването на въглеродните емисиите и
допринася за цялостната обща оценка на въздействието на мястото за настаняване.

На рецепцията в къщата за гости се предоставя информация за местните туроператори, а градината на
покрива е отворена за всички.
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Тип място за настаняване: Хостел
Местоположение: Нидерландия

●

●

Мястото за настаняване

●

●

Мястото за

използва само

настаняване има

водоефективни тоалетни

●

Предлагат се

Спестяване на енергия
и намаляване на
емисиите на
парниковите газове

Без пластмаса
за
еднократна
употреба
●

Не се предлагат

●

Поне 80% от

● На местните творци се

осветителните тела

въведена политика за

съдове за хранене за

използват енергийно

(напр. тоалетни с нисък

хранителните

еднократна употреба.

ефективни

● Мястото за настаняване

воден поток или с двойно

отпадъци, която

LED крушки

предлага екскурзии и

източване)

включва обучение,

пластмасови чаши за

Всички прозорци са с

дейности, организирани от

Мястото за настаняване

предотвратяване на

еднократна употреба

двоен стъклопакет

местни екскурзоводи и

използва само

отпадъците от храни,

водоефективни душове

намаляване,

пластмасови сламки за

карти за достъп до

(като например

рециклиране

еднократна употреба

стаите, а

предоставя на гостите

интелигентни душове

и изхвърляне

електричеството се

информация относно

На разположение на

контролира със

местни екосистеми, културно

налягане)

гостите има кошчета за

сензори за движение

наследство, както и

Гостите имат възможност

разделно събиране на

Поне 80% от храната се

етикет за поведение на

да използват кърпите си

отпадъци,

произвежда от местния

по няколко пъти

които се рециклират

регион на хотела

●

вегетариански ястия

Подкрепа за вашата
местна общност

пластмасови прибори и

или такива с ниско водно
●

Опазване на
природата

Намаляване
на
отпадъците

Спестяване
на вода

●

●

Не се предлагат

Не се предлагат

●

●

●

На гостите се предлагат

предлага платформа, от
която да покажат таланта си

бизнеси
● Мястото за настаняване

посетителите
● Процент от приходите се

Гостите могат да се

инвестира обратно в проекти

откажат от ежедневно

за социално или устойчиво

почистване

развитие

Тип място за настаняване: Хостел
Местоположение: Нидерландия
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Този хостел в голям холандски град вече е въвел няколко устойчиви практики и наскоро е приел
повече, за да получи значката „Пътуване по устойчив начин“. Хостелът предлага
на местните творци място за изложба на техните творби, а на рецепцията има информация за
туроператорите в района. Служителите са винаги готови да предоставят информация за наследството и
културата на града, а мястото за настаняване дори инвестира 15% от приходите си в общността. Това е
практика, за която се счита, че има силно въздействие за региона, тъй като носи непрекъснат принос за
развитието на местната общност.

На разположение на гостите има въведена програма за неколкократно използване на хавлиите, както
и възможност да се откажат от почистване на стаята. Баните са оборудвани с водоефективни душове и
тоалетни, а в кухнята 80% от хранителните продукти са произведени на местно ниво. Всички сламки за
еднократна употреба са премахнати, на разположение са чаши и прибори за хранене за многократна
употреба, а хранителните отпадъци се отделят внимателно. Също така, гостите ще открият в менюто
вегетариански ястия.

Навсякъде в хотела има LED осветление, всички прозорци са с двоен стъклопакет и енергийно-спестяващи
контакти са осигурени във всяка стая. Всички тези практики водят до значително намаляване на
потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.

