Fenntartható utazás program: Esettanulmányok

Így kapták meg ezek a
szállások a Fenntartható
szálláshely jelvényt

Az új Fenntartható
szálláshely jelvény

A jelvény globális, hiteles és ingyenes
elismerést biztosít fenntarthatósági
erőfeszítéseinek, és lehetséges vendégei
számára is jelzi meglétüket.
A gyakorlatok, amelyeket független ipari
testületek – például a Travalyst – ellenőriztek,
hozzáférhetőségük és a bennük rejlő potenciál
alapján kerültek kiválasztásra.
A helyszíntől és az extraneten „Igen” jelölést
kapó gyakorlatoktól függően kap egy
összesített hatáspontszámot az átfogó
feltételrendszerünk szerint. Ez a pontszám jelzi,
hogy Ön jogosult-e a jelvényre.

A jelvényre való jogosultságról egyszerűen
Eredmények
Gyakorlatok
beküldése

Digitális
kiértékelés

1

2

A szálláshely megosztja
velünk az extraneten,
hogy milyen
fenntartható
gyakorlatokat követ.

A feltüntetett gyakorlatokat
függetlenül hitelesített
feltételrendszerünk
alapján kiértékeljük,
ﬁgyelembe véve a földrajzi
elhelyezkedéstől függő
hozzáférhetőséget és az
egyes gyakorlatok
bevezetésével kapcsolatos
költségeket. Ezen értékelés
alapján a modell kiszámítja
a szállás teljes
hatáspontszámát, amiből
kiderül, jogosult-e a
jelvényre.

Eredmény
közzététele

Jelvény
elnyerése

Tanácsok és
tudnivalók

Ha hatáspontszáma
elég magas,
megkapja a jelvényt,
amely automatikusan
megjelenik a
szállásoldalán
48 órán belül.

Ha a hatáspontszám nem
elég magas a
jogosultsághoz, tanácsokat
és a információkat osztunk
meg Önnel további
fenntartható gyakorlatok
bevezetéséről. Minél több
gyakorlatot követ és tüntet
fel oldalunkon, annál
magasabb lesz a
pontszáma, és annál
közelebb kerül az új jelvény
megszerzéséhez.

3
Gyakorlatai beküldése
után 24 órán belül
e-mailben értesítést
kap az értékelés
eredményéről.
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Szállás típusa: Szálloda
Helyszín: Thaiföld

●

●

●

A szálláshely csak

●

A szálláson az

●

Zöld területek, például

Egyszer használatos
műanyagok kerülése

●

Nincsenek egyszer

Kevesebb energia felhasználása
és üvegházhatású gáz
kibocsátása
●

A szállás fényforrásainak

A helyi közösség
támogatása
● A szálláshely helyi

víztakarékos WC-ket

élelmiszer-hulladék

kertek/tetőkertek

használatos műanyag

legalább 80%-a

idegenvezetők és

használ

kezeléséhez szabályokat

találhatók a szálláson

vizespalackok

energiatakarékos

vállalkozások által

(pl. csökkentett

vezettek be, többek

Nincsenek egyszer

LED izzót használ

szervezett túrákat és

vízhasználatú WC-k,

között oktatást, valamint

használatos műanyag

kétöblítéses WC-k)

az élelmiszer-hulladék

üdítőspalackok

80%-a a szálláshely

A szálláshely csak

keletkezésének

Nincsenek egyszer

környékéről származik

víztakarékos zuhanyzókat

megelőzését,

használatos műanyag

a közösség támogatásába

használ (pl. intelligens

csökkentését,

evőeszközök és

vagy fenntarthatósági

vagy takarékos

újrahasznosítását

étkészletek

projektekbe fekteti

zuhanyfejek)

és ártalmatlanítását

A vendégek dönthetnek
úgy,
hogy többször használják a
törölközőket

●

A természet
védelme

Hulladékmennyiség
csökkentése

Alacsonyabb
vízhasználat

A vendégek kérhetik
a napi takarítás elhagyását

●

●

●

Nincsenek egyszer
használatos műanyag
poharak

●

Az ételek legalább

programokat is kínál
● A szállás a bevétel egy
bizonyos százalékát

Szállás típusa: Szálloda
Helyszín: Thaiföld
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Ez a thaiföldi szálloda, amely egy népszerű szigeten található, a szobáiban, a konyháin, a
recepciónál és a teljes szálláshelyen bevezetett fenntartható gyakorlataival elnyerte a
Fenntartható szálláshely jelvényt.

Minden fürdőszobában víztakarékos zuhanyzó és WC található. A vendégek többször
használhatják a törölközőket, és a szobák napi takarítását is lemondhatják. A
vízfogyasztás csökkentésére irányuló valamennyi gyakorlat fontos szerepet játszik a
fenntarthatóbb működésben, különösen olyan úti célokon, ahol vízgazdálkodási tervek
szükségesek a vízhiány egyre növekvő problémájának kezeléséhez.

A szálláshely többször használatos edényeket, evőeszközöket és poharakat biztosít az
egyszer használatos eszközök helyett, és a konyhán a környék termékeit használják. A
szálloda személyzete a helyi idegenvezetők túráit kínálja a vendégeknek a környék
felfedezéséhez. Így a helyi lakosok számára munkalehetőséget teremtenek, és a
közösségbe visszajuttatják az idegenforgalomból származó bevételt – ez egy magas
pontszámot jelentő gyakorlat ezen a helyszínen.
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Szállás típusa: Üdülő

Helyszín: Amerikai Egyesült Államok

●

●

●

●

A szálláshely csak

A természet
védelme

Hulladékmennyiség
csökkentése

Alacsonyabb
vízhasználat

●

A szálláson az

●

A szálláshely által

Egyszer használatos
műanyagok kerülése

●

Nincsenek egyszer

Kevesebb energia felhasználása
és üvegházhatású gáz
kibocsátása
●

A szállás fényforrásainak

A helyi közösség
támogatása
● A szálláshely helyi

víztakarékos WC-ket

élelmiszer-hulladék

biztosított ételek legalább

használatos műanyag

legalább 80%-a

idegenvezetők és

használ

kezeléséhez szabályokat

80%-a bio gazdálkodásból

vizespalackok

energiatakarékos

vállalkozások által

(pl. csökkentett

vezettek be, többek

származik

Nincsenek egyszer

LED izzót használ

szervezett túrákat és

vízhasználatú WC-k,

között oktatást, valamint

használatos műanyag

kétöblítéses WC-k)

az élelmiszer-hulladék

üdítőspalackok

A szálláshely csak

keletkezésének

Az ételek legalább

ökoszisztémákkal, a

víztakarékos zuhanyzókat

megelőzését,

használatos műanyag

80%-a a szálláshely

hagyományokkal és a

használ (pl. intelligens

csökkentését,

poharak

környékéről származik

kultúrával kapcsolatos

vagy takarékos

újrahasznosítását

zuhanyfejek)

és ártalmatlanítását

A vendégek dönthetnek

●

●

●

Szelektív szemetesek

úgy,

érhetőek el a

hogy többször használják a

vendégeknek, és a

törölközőket

hulladékot

A vendégek kérhetik

újrahasznosítják

a napi takarítás elhagyását

●

●

Nincsenek egyszer

●

Minden ablak kétrétegű
üvegezéssel ellátott

●

programokat is kínál
● A szálláshely a helyi

Nincsenek egyszer

információkat, valamint

használatos műanyag

látogatói etikettet is

szívószálak

biztosít

Nincsenek egyszer
használatos műanyag
keverőpálcák

Szállás típusa: Üdülő

Helyszín: Amerikai Egyesült Államok
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Ez az USA-ban található népszerű síközpont elnyerte a Fenntartható szálláshely jelvényt
a szobáiban, a konyháin, a recepciónál és a teljes szálláshelyen bevezetett fenntartható
gyakorlataival. Minden fürdőszobában víztakarékos zuhanyzó és WC található. A
vendégek többször használhatják a törölközőket, és a szobák napi takarítását is
lemondhatják.

A menün szereplő élelmiszerek legalább 80%-a bio eredetű – ez a gyakorlat magasabb
pontszámot eredményez ezen az úti célon, mivel növeli a helyi ökoszisztémák
fajgazdagságát. A szálláshely többször használatos edényeket, evőeszközöket és
poharakat is biztosít az egyszer használatos változatok helyett.

A szálloda személyzete a helyi ökoszisztémákkal, a hagyományokkal és a kultúrával
kapcsolatos információkat, valamint látogatói etikettet is biztosít – a környéken fontos
gyakorlat, hogy kiemelik a vadvilág védelmére irányuló lépéseket, amelyek hatnak a
környezetre: a szemét összegyűjtése túrázáskor, az érintetlen természeti jelenségek, mint
például a fák és sziklaképződmények megőrzése, és hogy nem etetik a vadon élő medvéket.
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Szállás típusa: Szálloda

Helyszín: Dél-afrikai Köztársaság

Hulladékmennyi
ség csökkentése

Alacsonyabb
vízhasználat

●

●

A szálláshely csak

●

●

Egyszer használatos
műanyagok kerülése

Kevesebb energia felhasználása
és üvegházhatású gáz
kibocsátása
●

A szállás fényforrásainak

A helyi közösség
támogatása
● A szálláshely helyi

víztakarékos WC-ket

élelmiszer-hulladék

legalább 80%-a

idegenvezetők és

használ

kezeléséhez szabályokat

energiatakarékos

vállalkozások által

(pl. csökkentett

vezettek be, többek

LED izzót használ

szervezett túrákat és

vízhasználatú WC-k,

között oktatást, valamint

Az ételek legalább

programokat is kínál

kétöblítéses WC-k)

az élelmiszer-hulladék

80%-a a szálláshely

A szálláshely csak

keletkezésének

környékéről származik

víztakarékos zuhanyzókat

megelőzését,

használ (pl. intelligens

csökkentését,

vagy takarékos

újrahasznosítását
és ártalmatlanítását

zuhanyfejek)
●

A szálláson az

A természet
védelme

A vendégek dönthetnek

●

Szelektív szemetesek

úgy,

érhetőek el a

hogy többször használják a

vendégeknek,

törölközőket

és a hulladékot

A vendégek kérhetik

újrahasznosítják

a napi takarítás elhagyását

●

Szállás típusa: Szálloda

Helyszín: Dél-afrikai Köztársaság
Ez a dél-afrikai szálloda a szobáiban, a konyháin, a recepciónál és a teljes szálláshelyen
bevezetett fenntartható gyakorlataival elnyerte a Fenntartható szálláshely jelvényt.

A szálloda minden fürdőszobájában víztakarékos zuhanyzók és WC-k találhatók,
a törölközők többször használhatók, és a vendégek lemondhatják a szobák napi
takarítását. A vízfogyasztás csökkentésére irányuló valamennyi gyakorlat fontos
szerepet játszik a fenntarthatóbb működésben, különösen olyan úti célokon, ahol
gyakoriak a szárazságok.

A szálloda konyhája az alapanyagok 90%-át a helyi régióból szerzi be, és az
élelmiszer-hulladék kezeléséhez szabályokat vezettek be. A recepciónál helyi
idegenvezetők által szervezett túrák is elérhetőek, amelyek nagy hatással vannak ezen a
helyszínen, mivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a turizmus javai közvetlenül a helyi
közösséghez jussanak, és ne az országon kívül működő vállalkozások járjanak jobban
vele. Továbbá a szálláshely egész területén szelektív szemetesek állnak rendelkezésre.
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Szállás típusa: Kúria

Helyszín: Egyesült Királyság

●

●

●

●

A szálláshely csak

A természet
védelme

Hulladékmennyis
ég csökkentése

Alacsonyabb
vízhasználat

●

A szálláson az

víztakarékos WC-ket

élelmiszer-hulladék

használ

kezeléséhez szabályokat

(pl. csökkentett

vezettek be, többek

vízhasználatú WC-k,

között oktatást, valamint

kétöblítéses WC-k)

●

●

Vegetáriánus menü is

Egyszer használatos
műanyagok kerülése

●

Nincsenek egyszer

idegenvezetők és

Vegán ételek is

üdítőspalackok

energiatakarékos

vállalkozások által

Nincsenek egyszer

LED izzót használ

szervezett túrákat és

●

az élelmiszer-hulladék

háziasított) nem tartanak

evőeszközök és

A szálláshely csak

keletkezésének

fogságban sem

víztakarékos zuhanyzókat

megelőzését,

szórakoztató vagy eladási

használ (pl. intelligens

csökkentését,

vagy takarékos

újrahasznosítását

zuhanyfejek)

és ártalmatlanítását

A vendégek dönthetnek

●

úgy, hogy többször

érhetőek el a

használják a törölközőket

vendégeknek,

A vendégek kérhetik

és a hulladékot

a napi takarítás elhagyását

újrahasznosítják

●

Minden ablak kétrétegű
üvegezéssel ellátott

programokat is kínál
● A szálláshely a helyi

Az ételek legalább

ökoszisztémákkal, a

Nincsenek egyszer

80%-a a szálláshely

hagyományokkal és a

céllal, sem pedig a

használatos műanyag

környékéről származik

kultúrával kapcsolatos

húsukért.

poharak

információkat, valamint

Nincsenek egyszer

látogatói etikettet is

használatos műanyag

biztosít

Zöld területek, például

étkészletek
●

●

kertek/tetőkertek
találhatók a szálláson
●

● A szálláshely helyi

legalább 80%-a

használatos műanyag

Szelektív szemetesek

A szállás fényforrásainak

használatos műanyag

Vadállatokat (nem

●

●

A helyi közösség
támogatása

rendelkezésre áll
elérhetőek
●

Kevesebb energia felhasználása
és üvegházhatású gáz
kibocsátása

A szálláshely által

szívószálak
●

Nincsenek egyszer

biztosított ételek legalább

használatos műanyag

80%-a bio gazdálkodásból

keverőpálcák

származik

●

Szállás típusa: Kúria

Helyszín: Egyesült Királyság
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Ez az angliai kúria a szobáiban, a konyháján és a recepciónál bevezetett fenntartható
gyakorlataival elnyerte a Fenntartható szálláshely jelvényt. A világítás 80%-a LED-es izzókkal
megoldott, az ablakok kétrétegű üvegezéssel rendelkeznek, és a szálláshelyen újrahasznosító
pontokat jelöltek ki. A széles körű elérhetőség, a viszonylag olcsó megújuló energiaforrások
és az országban már működő szelektív szemétgyűjtés miatt ezek a gyakorlatok alacsony
pontszámot érnek el.
A konyhán az ételek több mint 80%-át helyi alapanyagokból állítják elő, vegán és
vegetáriánus ételeket kínálnak az étlapon, az élelmiszer-hulladék kezeléséhez szabályokat
vezettek be, valamint többször használatos étkészletet és csészéket használnak. Az
élelmiszer-hulladék csökkentésére irányuló gyakorlat magasabb pontszámot jelent ezen
az úti célon, mivel az ételpazarlás kiemelt probléma az Egyesült Királyságban. Nem
tartanak egyszer használatos palackokat, szívószálakat és keverőpálcákat. A vendégek a
törölközőket többször használhatják, és lemondhatják a szobák napi takarítását, valamint
minden fürdőszobában víztakarékos zuhanyzók és WC-k találhatók.
A vendégek sétálhatnak a szálláshely zöldövezetében, és a helyi ökoszisztémáról is
tájékoztatást kaphatnak. A szálláshely különleges erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a
vadon élő állatok biztonságban lehessenek a területen, a helyiek pedig a közeli kulturális
örökség helyszíneire szerveznek kirándulásokat.
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Szállás típusa: Villa
Helyszín: Brazília

Alacsonyabb
vízhasználat

●

A szálláshely csak

Zöld területek, például

●

Nincsenek egyszer

Kevesebb energia felhasználása
és üvegházhatású gáz
kibocsátása
●

A szállás fényforrásainak

A helyi közösség
támogatása
● A szálláshely helyi

kertek/tetőkertek

használatos műanyag

legalább 80%-a

idegenvezetők és

használ (pl. intelligens

találhatók a szálláson

szívószálak

energiatakarékos

vállalkozások által

Nincsenek egyszer

LED izzót használ

szervezett túrákat és

●

zuhanyfejek)

használatos műanyag

A vendégek dönthetnek

keverőpálcák

úgy, hogy többször
●

●

Egyszer használatos
műanyagok kerülése

víztakarékos zuhanyzókat
vagy takarékos
●

A természet
védelme

Hulladékmennyis
ég csökkentése

●

Minden ablak kétrétegű
üvegezéssel ellátott

programokat is kínál
● A szállás a bevétel egy

A szobákban

bizonyos százalékát

használják a törölközőket

energiatakarékos

a közösség támogatásába

A vendégek kérhetik

kapcsolók (pl.

vagy fenntarthatósági

a napi takarítás elhagyását

kulcskártyával

projektekbe fekteti

●

kapcsolható
elektromosság) állnak
rendelkezésre
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Szállás típusa: Villa
Helyszín: Brazília

Ez a brazil dombokon található villa a fényforrások 80%-ának LED-re cserélésével, az
ablakok kétrétegű üvegezésével és az egész épületben energiatakarékos kapcsolók
felszerelésével nyerte el a Fenntartható szálláshely jelvényt.

A villában nem áll rendelkezésre egyszer használatos szívószál vagy keverőpálca: ez két
olyan gyakorlat, amelynek nagy a hatása, és jelentősen hozzájárulnak a villa általános
hatáspontszámához a műanyagszennyezés csökkentése miatt, ami fontos egy olyan úti
célon, amely az egyszer használatos műanyagok betiltásának kezdetén áll. A
fürdőszobában víztakarékos zuhanyzó található, a törölközők többször használhatók, és
a vendégek a napi takarítást is lemondhatják.

A villa zöld területeket is kínál, melyek pozitív hatást gyakorolnak az úti cél biológiai
sokféleségére. A szálláshely helyi idegenvezetők által szervezett kirándulásokat kínál, és
a bevétel 20%-át a közösségbe fektetik be.
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Szállás típusa: Tengerparti üdülőközpont
Helyszín: Görögország

●

A szálláshely csak

●

Zöld területek, például

●

Nincsenek egyszer

kertek/tetőkertek

használatos műanyag

használ

vendégeknek,

találhatók a szálláson

poharak

(pl. csökkentett

és a hulladékot

vízhasználatú WC-k,

újrahasznosítják

A szálláshely csak
használ (pl. intelligens
vagy takarékos
zuhanyfejek)
A vendégek dönthetnek
úgy,
hogy többször használják a
törölközőket

●

Szelektív szemetesek
érhetőek el a

víztakarékos zuhanyzókat

●

●

Egyszer használatos
műanyagok kerülése

víztakarékos WC-ket

kétöblítéses WC-k)
●

A természet
védelme

Hulladékmennyis
ég csökkentése

Alacsonyabb
vízhasználat

A vendégek kérhetik
a napi takarítás elhagyását

Kevesebb energia felhasználása
és üvegházhatású gáz
kibocsátása

A helyi közösség
támogatása
● A szálláshely helyi
idegenvezetők és vállalkozások
által szervezett túrákat és
programokat is kínál
● A szálláshely a helyi
ökoszisztémákkal, a
hagyományokkal és a
kultúrával kapcsolatos
információkat, valamint
látogatói etikettet is biztosít
● A szálláshelyen
helyi művészek
mutathatják meg tehetségüket
● A szállás a bevétel egy
bizonyos százalékát
a közösség támogatásába vagy
fenntarthatósági projektekbe
fekteti

Szállás típusa: Tengerparti üdülőközpont
Helyszín: Görögország
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Ez a nagyméretű tengerparti üdülő, amely egy görög szigeten található, a szálláshely
egész területén bevezetett fenntartható gyakorlatok és szolgáltatások miatt nyerte el a
Fenntartható szálláshely jelvényt. A vendégek helyi művészek alkotásait csodálhatják
meg már a szállásra való belépéskor és a tartózkodásuk során is. A személyzet örömmel
nyújt tájékoztatást a sziget hagyományairól és kultúrájáról, és a helyiek kirándulásokat
szerveznek – ezek együttesen magas hatású gyakorlatok, amelyek biztosítják, hogy a
turizmus a helyiek közösségénél fejti ki hatását, nem pedig az országon kívül hajtja a
hasznot.

A vendégek lemondhatják a napi takarítást, és a törölközőket is többször használhatják.
Minden fürdőszobában víztakarékos WC és zuhanyzó található, amely magasabb
pontszámot ér el egy olyan úti célon, amely egyre inkább a vízbehozatalra támaszkodik. A
recepción és a közös helyiségekben újrahasznosító pontok találhatók, és a szálláshely csak
többször használatos poharakat biztosít.

A szálláshely hátsó részén kert található, ahol a vendégek pihenhetnek, és egy
fenntarthatósági szervezet, amely a panziótól kap támogatást, egy projektet működtet a
szállás zöld területén.
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Szállás típusa: Vendégház
Helyszín: Mexikó

Alacsonyabb
vízhasználat

●

A szálláshely csak

●

Zöld területek, például

Egyszer használatos
műanyagok kerülése

●

A szállás fényforrásainak

● A vendégek helyi

mini samponok,

legalább 80%-a

idegenvezetők és

használ

találhatók a szálláson

hajbalzsamok és

energiatakarékos

vállalkozások által

(pl. csökkentett

tusfürdők ﬂakonjait

LED izzót használ

szervezett túrákon és

vízhasználatú WC-k,

adagolókra cserélték

Minden ablak kétrétegű

programokon vehetnek

üvegezéssel ellátott

részt

●

A szálláshely csak
használ (pl. intelligens

●

●

A helyi közösség
támogatása

kertek/tetőkertek

●

Nincsenek egyszer
használatos evőeszközök

víztakarékos zuhanyzókat

●

Az egyszer használatos

Kevesebb energia felhasználása
és üvegházhatású gáz
kibocsátása

víztakarékos WC-ket

kétöblítéses WC-k)
●

A természet
védelme

Hulladékmennyiség
csökkentése

●

és edények
●

A szállás teljes területén
100%-ban megújuló

Nincsenek egyszer

energiát használnak

vagy takarékos

használatos műanyag

zuhanyfejek)

poharak

összes szénkibocsátás

Nincsenek egyszer

legalább 10%-át

úgy, hogy többször

használatos műanyag

hitelesített

használják a törölközőket

szívószálak

széndioxid-ellentételezés

Nincsenek egyszer

megvásárlásával

használatos műanyag

kompenzálja

A vendégek dönthetnek

A vendégek kérhetik
a napi takarítás elhagyását

●

●

keverőpálcák

●

A szálláshely az éves

Szállás típusa: Vendégház
Helyszín: Mexikó
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A mexikói üdülővárosban található, nagyméretű vendégház LED-világításra, dupla
üvegezésű ablakokra és ömlesztett adagolókra váltott az egyszer használatos műanyag
kiegészítők helyett, és így jogosult lett a Fenntartható szálláshely jelvényre. Az
elektromosság 100%-ban megújuló energiából származik – ez egy magas pontszámot érő
gyakorlat ezen az úti célon, mert jó hatása van az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésében. A vendégházban nem érhetőek el műanyag szívószálak vagy
keverőpálcák, de többször használatos evőeszközöket, valamint edényeket biztosítanak.

A vendégek lemondhatják a szobák napi takarítását, a törölközőket többször
használhatják, és a fürdőszobákban víztakarékos WC-k és zuhanyzók vannak. A
szálláshely az éves összes szénkibocsátás 10%-át hitelesített széndioxid-ellentételezés
megvásárlásával kompenzálja – ez a gyakorlat nagy hatással bír a szénkibocsátás
csökkentésére, és hozzájárul a szállás összesített hatáspontszámához.

A vendégház recepcióján helyi utazásszervezőket is ajánlanak a vendégeknek, a tetőkert
pedig mindenki számára nyitva áll.
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Szállás típusa: Hostel
Helyszín: Hollandia

●

●

●

●

A szálláshely csak

A természet
védelme

Hulladékmennyisé
g csökkentése

Alacsonyabb
vízhasználat

●

A szálláson az

víztakarékos WC-ket

élelmiszer-hulladék

használ

●

Vegetáriánus menü is

Egyszer használatos
műanyagok kerülése

●

rendelkezésre áll

Nincsenek egyszer

Kevesebb energia felhasználása
és üvegházhatású gáz
kibocsátása
●

A szállás fényforrásainak

használatos műanyag

legalább 80%-a

kezeléséhez szabályokat

evőeszközök és

energiatakarékos

(pl. csökkentett

vezettek be, többek

étkészletek

LED izzót használ

vízhasználatú WC-k,

között oktatást, valamint

kétöblítéses WC-k)

az élelmiszer-hulladék

használatos műanyag

A szálláshely csak

keletkezésének

poharak

víztakarékos zuhanyzókat

megelőzését,

használ (pl. intelligens
vagy takarékos
zuhanyfejek)

és ártalmatlanítását

●

Nincsenek egyszer

●

●

A helyi közösség
támogatása
● A szálláshelyen helyi
művészek mutathatják meg
tehetségüket
● A szálláshely helyi

Minden ablak kétrétegű

idegenvezetők és vállalkozások

üvegezéssel ellátott

által szervezett túrákat és

Kulcskártyás vagy

programokat is kínál

Nincsenek egyszer

mozgásérzékelős

csökkentését,

használatos műanyag

elektromosság érhető el

a helyi ökoszisztémákkal, a

újrahasznosítását

szívószálak

a vendégeknek

hagyományokkal

Az ételek legalább

és a kultúrával kapcsolatos

Szelektív szemetesek

80%-a a szálláshely

információkat, valamint

úgy, hogy többször

érhetőek el a

környékéről származik

látogatói etikettet is biztosít

használják a törölközőket

vendégeknek, és a

A vendégek kérhetik

hulladékot

közösségi vagy

a napi takarítás elhagyását

újrahasznosítják

fenntarthatósági projektekbe

A vendégek dönthetnek

●

●

●

● A szálláshely

● A bevételek egy százalékát

fektetik be

Szállás típusa: Hostel
Helyszín: Hollandia
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Ez a nagy holland városban található hostel számos fenntartható gyakorlatot
alkalmazott, és nemrégiben több olyan módszert vezetett be, amelyek miatt elnyerte a
Fenntartható szálláshely jelvényt. A hostel helyi művészeknek kínál lehetőséget
alkotásaik bemutatására, és helyi túraszervezők információi is jelen vannak a recepció
területén. A személyzet örömmel nyújt tájékoztatást a város hagyományairól és
kultúrájáról, és a bevétel 15%-át a közösségbe fektetik be – ez a gyakorlat nagy hatással
van ezen a helyszínen, mivel folyamatos hozzájárulást biztosít a helyi közösség
fejlesztéséhez.
A vendégek többször használhatják a törölközőket, és lemondhatják a szobák napi
takarítását. A fürdőszobákban víztakarékos zuhanyzók és WC-k találhatók, a konyha
pedig 80%-ban helyi alapanyagokból készít ételeket. Az egyszer használatos
szívószálakat eltávolították, többször használatos poharak és evőeszközök érhetők el,
valamint az élelmiszer-hulladék kezelése is gondosan megoldott.
A vendégek vegetáriánus ételekből is választhatnak az étlapon.
A szálláshely egész területén LED-világítás, dupla üvegezésű ablakok és energiatakarékos
kapcsolók állnak rendelkezésre. Ezek a gyakorlatok együtt jelentős mértékben csökkentik a
szálláshely energiafelhasználását és az üvegházhatású gázok kibocsátását.

