
Cum au obținut aceste 
proprietăți eticheta 
„Călătorii durabile”?

Programul Călătorii durabile: studii de caz



Noua etichetă „Călătorii 
durabile” Eticheta oferă în mod gratuit recunoaștere 

globală și validată a eforturilor dvs. durabile și 
indică acest lucru potențialilor oaspeți. 

Au fost selectate practici în funcție de 
accesibilitatea acestora și de potențialul de 
impact ridicat și au fost verificate de organisme 
independente din industrie, cum ar fi Travalyst. 

În funcție de locația dvs. și de practicile pentru 
care ați selectat „Da” în extranet, modelul 
nostru cuprinzător de criterii va calcula un scor 
general al impactului. Acest scor evaluează 
dacă proprietatea dvs. este eligibilă pentru 
etichetă. 



Indicarea 
practicilor

Evaluare
digitală

Comunicarea
rezultatelor

Obținerea 
etichetei

Recomandări 
și resurse

1 2

Proprietatea ne 
transmite în extranet ce 
practici durabile 
aplică. 

Dacă scorul impactului 
este suficient de mare, 
veți primi eticheta, 
care va fi adăugată 
automat pe pagina 
proprietății dvs.
în termen de 48 ore.

Noi evaluăm practicile 
indicate în extranet în 
funcție de modelul nostru 
de criterii validat 
independent, care ia în 
considerare factori 
geografici legați de 
accesibilitate și costurile 
pentru implementarea 
anumitor practici. Pe baza 
acestei evaluări, modelul 
calculează un scor al 
impactului general pentru 
proprietatea dvs., care 
condiționează obținerea 
etichetei.

După ce ne indicați 
practicile, veți primi un 
e-mail de notificare a 
rezultatului evaluării în 
termen de 24 de ore.

 Dacă scorul impactului 
nu este suficient de 
mare pentru obținerea 
etichetei, vă împărtășim 
recomandări și 
resurse cu privire la 
implementarea unor 
practici durabile 
suplimentare. Cu cât 
proprietatea dvs. aplică 
și afișează pe 
website-ul nostru mai 
multe practici, cu atât 
mai mari vor fi scorul și 
șansele dvs. de a primi 
noua etichetă! 
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Cum puteți obține eticheta
Rezultate



● Proprietatea dispune de

spații verzi, cum ar fi 

grădini/grădini pe acoperiș

Reducerea 
consumului 

de apă

Reducerea 
volumului de 

deșeuri

Susținerea 
comunității locale

Reducerea 
consumului de 

energie și a emisiilor 
gazelor cu efect de 

seră 

Protejarea
naturii

Tipul proprietății: hotel
Locație: Thailanda 

Eliminarea 
plasticului 
de unică 
folosință

● Cel puțin 80% din 

iluminatul proprietății 

este asigurat de becuri 

LED, cu consum redus

de energie

● Cel puțin 80% din 

alimente provin din 

regiunea în care se află 

proprietatea 

● Proprietatea propune tururi 

și activități organizate de 

ghizi și de societăți 

comerciale locale 

● Proprietatea investește un 

procent din venituri

în proiecte comunitare sau 

de durabilitate

● Toate toaletele de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă

(de exemplu, toalete cu 

debit redus, toalete cu 

evacuare dublă)

● Toate dușurile de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă (de exemplu, dușuri 

inteligente, capete de duș 

cu debit redus)

● Oaspeții au opțiunea 

de a reutiliza prosoapele

● Oaspeții au opțiunea de a 

refuza serviciul de 

curățenie zilnică 

● Proprietatea a 

implementat o politică 

privind risipa alimentară, 

care include educarea, 

prevenirea risipei de 

alimente, reducerea, 

reciclarea

și eliminarea deșeurilor 

alimentare

● Nu sunt oferite sticle de 

apă din plastic de unică 

folosință

● Nu sunt oferite sticle de 

băuturi răcoritoare din 

plastic de unică folosință

● Nu sunt oferite tacâmuri 

și veselă din plastic de 

unică folosință

● Nu sunt oferite pahare 
din plastic de unică 
folosință
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Toate camerele dispun de băi cu dușuri și toalete eficiente în ceea ce privește consumul 
de apă și este disponibil un program de reutilizare a prosoapelor, oferind oaspeților 
posibilitatea de a refuza serviciul de curățenie. Fiecare dintre aceste practici de reducere 
a consumului de apă joacă un rol important în funcționarea mai durabilă a unei 
proprietăți, în special în destinațiile care necesită planuri de gestionare a apei pentru a 
aborda problema tot mai mare a deficitului de apă.

Proprietatea oferă, de asemenea, veselă și pahare reutilizabile, înlocuind astfel 
produsele de unică folosință, iar ingredientele folosite la bucătărie provin din regiune. 
Personalul hotelului îi ajută pe oaspeți să exploreze zona, oferind tururi organizate de 
ghizi locali, o practică durabilă care are un scor ridicat în această locație, creând locuri de 
muncă pentru localnici și distribuind venituri din turism înapoi în comunitate.

Acest hotel situat pe o insulă populară din Thailanda a obținut eticheta „Călătorii 
durabile” prin implementarea unor practici durabile în camere, bucătării,
la recepție și în întreaga proprietate. 

01Tipul proprietății: hotel
Locație: Thailanda 



Reducerea 
consumului 

de apă

Reducerea 
volumului de 

deșeuri

Susținerea 
comunității locale

Reducerea 
consumului de 

energie și a emisiilor 
gazelor cu efect de 

seră 

Protejarea
naturii

Tipul proprietății: complex hotelier
Locație: Statele Unite ale Americii

Eliminarea 
plasticului 
de unică 
folosință
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● Cel puțin 80% din 

iluminatul proprietății 

este asigurat de becuri 

LED, cu consum redus

de energie

● Toate ferestrele au 

geamuri duble

● Cel puțin 80% din 

alimente provin din 

regiunea în care se află 

proprietatea

● Proprietatea propune tururi 

și activități organizate de 

ghizi și de societăți 

comerciale locale

● Proprietatea pune la 

dispoziția oaspeților 

informații cu privire la 

ecosistemele locale, 

patrimoniu și cultură, 

precum și reguli de 

etichetă pentru vizitatori

● Toate toaletele de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă

(de exemplu, toalete cu 

debit redus, toalete cu 

evacuare dublă)

● Toate dușurile de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă (de exemplu, dușuri 

inteligente, capete de duș 

cu debit redus)

● Oaspeții au opțiunea

de a reutiliza prosoapele 

● Oaspeții au opțiunea de a 

refuza serviciul de 

curățenie zilnică 

● Proprietatea a 

implementat o politică 

privind risipa alimentară, 

care include educarea, 

prevenirea risipei de 

alimente, reducerea, 

reciclarea

și eliminarea deșeurilor 

alimentare

● Oaspeții au la dispoziție 

pubele de reciclare, iar 

deșeurile sunt reciclate 

● Cel puțin 80% din 

alimentele furnizate de 

proprietate sunt ecologice

● Nu sunt oferite sticle de 

apă din plastic de unică 

folosință

● Nu sunt oferite sticle de 

băuturi răcoritoare din 

plastic de unică folosință

● Nu sunt oferite pahare 

din plastic de unică 

folosință

● Nu sunt oferite paie din 

plastic de unică folosință

● Nu sunt oferite lingurițe 

din plastic de unică 

folosință pentru băuturi



Această stațiune situată într-o destinație populară de schi din Statele Unite a obținut
eticheta „Călătorii durabile” prin implementarea unor practici durabile în camere, 
bucătării, la recepție și în întreaga proprietate. Toate camerele au dușuri și toalete 
eficiente în ceea ce privește consumul de apă, iar oaspeții au posibilitatea de a reutiliza 
prosoapele și de a refuza serviciul de curățenie zilnică a camerei.

Cel puțin 80% din produsele alimentare oferite în meniu sunt ecologice, o practică ce 
înregistrează un scor mai mare în această destinație, deoarece contribuie la prezervarea 
diversității ecosistemelor locale. Proprietatea oferă, de asemenea, veselă și pahare 
reutilizabile, înlocuind astfel articolele de unică folosință. 

Personalul hotelului oferă oaspeților informații cu privire la ecosistemele locale, 
patrimoniu și cultură, precum și reguli de etichetă pentru vizitatori. Această practică este 
importantă în acest domeniu pentru a evidenția protocoalele privind protejarea mediului 
(ambalarea deșeurilor, protejarea elementelor naturale neatinse, cum ar fi copacii și 
rocile, și interdicția de a hrăni urșii sălbatici).

02Tipul proprietății: complex hotelier
Locație: Statele Unite ale Americii



Reducerea 
consumului 

de apă

Reducerea 
volumului de 

deșeuri

Susținerea 
comunității locale

Reducerea 
consumului de 

energie și a emisiilor 
gazelor cu efect de 

seră 

Protejarea
naturii

Tipul proprietății: hotel
Locație: Africa de Sud

Eliminarea 
plasticului 
de unică 
folosință

● Cel puțin 80% din 

iluminatul proprietății 

este asigurat de becuri 

LED, cu consum redus

de energie

● Cel puțin 80% din 

alimente provin din 

regiunea în care se află 

proprietatea

● Proprietatea propune tururi 

și activități organizate de 

ghizi și de societăți 

comerciale locale

● Toate toaletele de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul de 

apă (de exemplu, toalete cu 

debit redus, toalete cu 

evacuare dublă)

● Toate dușurile de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul de 

apă (de exemplu, dușuri 

inteligente, capete de duș cu 

debit redus)

● Oaspeții au opțiunea

de a reutiliza prosoapele

● Oaspeții au opțiunea de a 

refuza serviciul de curățenie 

zilnică

● Proprietatea a 

implementat o politică 

privind risipa alimentară, 

care include educarea, 

prevenirea risipei de 

alimente, reducerea, 

reciclarea

și eliminarea deșeurilor 

alimentare

● Oaspeții au la dispoziție 

pubele de reciclare,

iar deșeurile sunt 

reciclate 
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Acest hotel situat într-un oraș popular de pe litoralul din Africa de Sud a obținut eticheta 
„Călătorii durabile” prin implementarea unor practici durabile în camere, bucătării,
la recepție și în întreaga proprietate. 

Acest hotel a instalat în toate băile dușuri și toalete eficiente în ceea ce privește 
consumul de apă, operează un program de reutilizare a prosoapelor și le oferă oaspeților 
posibilitatea de a refuza curățenia zilnică a camerei. Fiecare dintre aceste practici de 
reducere a consumului de apă joacă un rol important în funcționarea mai durabilă a unei 
proprietăți, în special în destinațiile predispuse la secetă. 

Ingredientele folosite în bucătăria hotelului provin, în proporție de 90%, din regiune, iar 
hotelul a adoptat o politică privind risipa alimentară. La biroul de check-in, sunt oferite 
tururi organizate de ghizi locali. Aceasta reprezintă o practică cu impact ridicat în această 
destinație, deoarece asigură o contribuție directă a turismului la comunitatea locală, în 
loc să o redirecționeze către companii cu sediul în afara granițelor țării. De asemenea, 
sunt disponibile pubele de reciclare în întreaga proprietate.

03Tipul proprietății: hotel
Locație: Africa de Sud



Reducerea 
consumului 

de apă

Reducerea 
volumului de 

deșeuri

Susținerea 
comunității locale

Reducerea 
consumului de 

energie și a emisiilor 
gazelor cu efect de 

seră 

Protejarea
naturii

Tipul proprietății: casă la țară
Locație: Regatul Unit

Eliminarea 
plasticului 
de unică 
folosință

● Cel puțin 80% din 

iluminatul proprietății 

este asigurat de becuri 

LED, cu consum redus

 de energie

● Toate ferestrele au 

geamuri duble

● Cel puțin 80% din 

alimente provin din 

regiunea în care se află 

proprietatea

● Proprietatea propune tururi 

și activități organizate de 

ghizi și de societăți 

comerciale locale

● Proprietatea pune la 

dispoziția oaspeților 

informații cu privire la 

ecosistemele locale, 

patrimoniu și cultură, 

precum și reguli de 

etichetă pentru vizitatori

● Toate toaletele de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul de 

apă (de exemplu, toalete cu 

debit redus, toalete cu 

evacuare dublă)

● Toate dușurile de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul de 

apă (de exemplu, dușuri 

inteligente, capete de duș cu 

debit redus)

● Oaspeții au opțiunea

de a reutiliza prosoapele

● Oaspeții au opțiunea de a 

refuza serviciul de curățenie 

zilnică 

● Proprietatea a 

implementat o politică 

privind risipa alimentară, 

care include educarea, 

prevenirea risipei de 

alimente, reducerea, 

reciclarea

și eliminarea deșeurilor 

alimentare

● Oaspeții au la dispoziție 

pubele de reciclare,

iar deșeurile sunt 

reciclate 

● Sunt oferite opțiuni 

vegetariene în meniu

● Sunt oferite opțiuni vegane

în meniu

● Animalele sălbatice 

(nedomestice) nu sunt 

expuse și nu se 

interacționează cu acestea 

în timp ce sunt captive pe 

perimetrul proprietății și nu 

sunt exploatate, consumate 

sau vândute.

● Proprietatea dispune de

spații verzi, cum ar fi 

grădini/grădini pe acoperiș

● Cel puțin 80% din 

alimentele furnizate de 

proprietate sunt ecologice

● Nu sunt oferite sticle de 

băuturi răcoritoare din 

plastic de unică folosință

● Nu sunt oferite tacâmuri 

și veselă din plastic de 

unică folosință

● Nu sunt oferite pahare 

din plastic de unică 

folosință

● Nu sunt oferite paie din 

plastic de unică folosință

● Nu sunt oferite lingurițe 

din plastic de unică 

folosință pentru băuturi
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Această casă la țară, situată în peisajul rural englez, a obținut eticheta „Călătorii durabile” prin 
implementarea unor practici durabile în camere, în bucătărie și la recepție. 80% din iluminatul de 
la proprietate este asigurat de becuri LED, toate ferestrele au geamuri duble, iar proprietatea are 
disponibile puncte de reciclare. Deoarece opțiunile relativ ieftine în materie de energie din surse 
regenerabile și programele de reciclare sunt răspândite la scară largă în această țară, aceste 
practici au un scor mai mic.

Peste 80% din ingredientele folosite la bucătărie provin din regiune, iar meniul oferă 
opțiuni vegetariene și vegane. Proprietatea are o politică privind risipa de alimente și 
folosește veselă și pahare reutilizabile. Practica de reducere a risipei alimentare 
înregistrează un scor mai mare în această destinație, deoarece risipa alimentară este o  
problemă majoră în Regatul Unit. De asemenea, au fost eliminate sticlele de băuturi 
răcoritoare, paiele si lingurițele de unică folosință. Oaspeții își pot reutiliza prosoapele și 
pot refuza serviciul de curățenie zilnică a camerei, iar toate băile sunt dotate cu dușuri și 
toalete eficiente în ceea ce privește consumul de apă.

Oaspeții se pot bucura de plimbări în spațiile verzi ale proprietății, având acces la informații 
despre ecosistemul local. Proprietatea face eforturi deosebite pentru a se asigura că animalele 
sălbatice sunt ferite de pericole în perimetrul proprietății, iar localnicii organizează tururi ale 
patrimoniului local.

04Tipul proprietății: casă la țară
Locație: Regatul Unit

https://wrap.org.uk/sectors/hospitality-food-service


Reducerea 
consumului 

de apă

Reducerea 
volumului de 

deșeuri

Susținerea 
comunității locale

Reducerea 
consumului de 

energie și a emisiilor 
gazelor cu efect de 

seră 

Protejarea
naturii

Eliminarea 
plasticului 
de unică 
folosință

● Cel puțin 80% din 

iluminatul proprietății 

este asigurat de becuri 

LED, cu consum redus

de energie

● Toate ferestrele au 

geamuri duble

● Camerele sunt dotate cu 

întrerupătoare care 

permit economisirea 

energiei (de exemplu, 

întrerupătoare activate 

prin cartelă de acces)

● Proprietatea propune tururi 

și activități organizate de 

ghizi și de societăți 

comerciale locale

● Proprietatea investește un 

procent din venituri

în proiecte comunitare sau 

de durabilitate

● Toate dușurile de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă (de exemplu, dușuri 

inteligente, capete de duș 

cu debit redus)

● Oaspeții au opțiunea

de a reutiliza prosoapele

● Oaspeții au opțiunea de a 

refuza serviciul de 

curățenie zilnică 

● Proprietatea dispune de

spații verzi, cum ar fi 

grădini/grădini pe acoperiș

● Nu sunt oferite paie din 

plastic de unică folosință

● Nu sunt oferite lingurițe 

din plastic de unică 

folosință pentru băuturi

05Tipul proprietății: vilă
Locație: Brazilia



Această vilă situată pe dealurile din Brazilia a obținut eticheta „Călătorii durabile” prin 
înlocuirea a 80% din iluminat cu becuri LED, prin folosirea de ferestre cu geamuri duble și 
instalarea de întrerupătoare de economisire a energiei în întreaga proprietate.

Vila nu oferă paie sau lingurițe de unică folosință pentru băuturi, iar aceste două practici 
sunt considerate a avea un impact ridicat și care contribuie semnificativ la scorul general 
de impact al vilei prin măsurarea reducerii poluării cu plastic. Acest aspect este 
important într-o destinație care începe să introducă interdicții împotriva materialelor 
plastice de unică folosință. Baia este dotată cu duș cu un debit redus, prosoapele pot fi 
reutilizate, iar oaspeții pot refuza serviciul de curățenie zilnică în cameră. 

Vila oferă spații verzi, o practică ce are un impact pozitiv asupra biodiversității native din 
această destinație. Tururile propuse de proprietate sunt conduse de ghizi locali, iar 
proprietatea investește 20% din veniturile sale înapoi în comunitate.

05Tipul proprietății: vilă
Locație: Brazilia

https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953
https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953


Reducerea 
consumului 

de apă

Reducerea 
volumului de 

deșeuri

Susținerea 
comunității locale

Reducerea 
consumului de 

energie și a emisiilor 
gazelor cu efect de 

seră 

Protejarea
naturii

Tipul proprietății: complex pe plajă
Locație: Grecia

Eliminarea 
plasticului 
de unică 
folosință

● Proprietatea propune tururi 

și activități organizate de 

ghizi și de societăți 

comerciale locale 

● Proprietatea pune la 

dispoziția oaspeților 

informații cu privire la 

ecosistemele locale, 

patrimoniu și cultură, 

precum și reguli de 

etichetă pentru vizitatori

● Artiștii locali beneficiază de 

o platformă pentru a-și 

prezenta talentele

● Proprietatea investește un 

procent din venituri în 

proiecte comunitare sau de 

durabilitate

● Toate toaletele de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă

(de exemplu, toalete cu 

debit redus, toalete cu 

evacuare dublă)

● Toate dușurile de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă (de exemplu, dușuri 

inteligente, capete de duș 

cu debit redus)

● Oaspeții au opțiunea

de a reutiliza prosoapele 

● Oaspeții au opțiunea de a 

refuza serviciul de 

curățenie zilnică

● Oaspeții au la dispoziție 

pubele de reciclare,

iar deșeurile sunt 

reciclate

● Proprietatea dispune de

spații verzi, cum ar fi 

grădini/grădini pe acoperiș

● Nu sunt oferite pahare 

din plastic de unică 

folosință
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Oaspeții pot opta să refuze curățenia zilnică, prosoapele pot fi reutilizate, iar fiecare baie 
este dotată cu toalete cu debit redus și dușuri eficiente în ceea ce privește consumul de apă. 
Aceste practici obțin un scor mai mare într-o destinație care se bazează din ce în ce mai mult 
pe importul de apă. La recepție și în spațiile comune există puncte de reciclare, iar 
proprietatea oferă doar pahare reutilizabile. 

În partea din spate a proprietății, oaspeții se pot bucura de o grădină. Totodată, aici 
există o organizație de dezvoltare durabilă, care primește finanțare de la proprietate și 
desfășoară un proiect durabil în cadrul spațiului verde de la proprietate.
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Acest complex mare de pe o insulă grecească a obținut eticheta „Călătorii durabile” 
pentru implementarea unor practici durabile în întreaga proprietate și pentru serviciile 
oferite. Oaspeții pot admira lucrările artiștilor locali în întreaga proprietate, încă de la 
intrare. Personalul vă va oferi cu plăcere informații despre patrimoniul și cultura
insulei, iar tururile sunt conduse de localnici. Împreună, acestea sunt considerate practici 
cu impact ridicat, care se asigură că o parte din beneficiile turismului ajung
la comunitatea locală și nu către companii cu sediul în afara granițelor țării.

Tipul proprietății: complex pe plajă
Locație: Grecia

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands


Reducerea 
consumului 

de apă

Reducerea 
volumului de 

deșeuri

Susținerea 
comunității locale

Reducerea 
consumului de 

energie și a emisiilor 
gazelor cu efect de 

seră 

Protejarea
naturii

Tipul proprietății: pensiune
Locație: Mexic

Eliminarea 
plasticului 
de unică 
folosință

● Cel puțin 80% din 

iluminatul proprietății 

este asigurat de becuri 

LED, cu consum redus

de energie

● Toate ferestrele au 

geamuri duble

● În întreaga proprietate 

este utilizată energie 

regenerabilă 100% 

● Proprietatea 

compensează cel puțin 

10% din totalul emisiilor 

anuale de carbon prin 

achiziționarea de 

certificate de neutralizare 

a emisiilor de carbon

● Oaspeților le sunt propuse 

tururi și activități 

organizate de ghizi și 

societăți locale

● Toate toaletele de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă

(de exemplu, toalete cu 

debit redus, toalete cu 

evacuare dublă)

● Toate dușurile de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă (de exemplu, dușuri 

inteligente, capete de duș 

cu debit redus)

● Oaspeții au opțiunea

de a reutiliza prosoapele 

● Oaspeții au opțiunea de a 

refuza serviciul de 

curățenie zilnică 

● Proprietatea dispune de

spații verzi, cum ar fi 

grădini/grădini pe acoperiș

● Recipientele miniaturale 

din plastic de unică 

folosință pentru șampon, 

balsam și gel de duș au 

fost înlocuite cu 

dozatoare reîncărcabile

● Nu sunt oferite tacâmuri 

și veselă din plastic de 

unică folosință

● Nu sunt oferite pahare 

din plastic de unică 

folosință

● Nu sunt oferite paie din 

plastic de unică folosință

● Nu sunt oferite lingurițe 

din plastic de unică 

folosință pentru băuturi

07



Oaspeții pot refuza serviciul de curățenie în cameră, există un program de reutilizare a 
prosoapelor, iar toate băile sunt dotate cu dușuri și toalete eficiente în ceea ce privește 
consumul de apă. Proprietatea compensează 10% din emisiile sale anuale de carbon 
prin achiziționarea de certificate de neutralizare a emisiilor de carbon, practică ce este 
considerată a avea un impact ridicat în reducerea emisiilor de carbon și care contribuie la 
scorul general al impactului proprietății.

De asemenea, în zona recepției de la pensiune sunt promovați operatori de turism locali, 
iar grădina de pe acoperiș este deschisă pentru toată lumea.

Această pensiune spațioasă dintr-o stațiune din Mexic a obținut eticheta „Călătorii durabile” 
prin adoptarea iluminatului cu becuri LED și a ferestrelor cu geamuri duble și oferind 
dozatoare reîncărcabile în loc de articole de toaletă de unică folosință din plastic. Energia 
electrică provine acum din energie regenerabilă 100%, o practică cu impact ridicat, ce 
înregistrează un scor mai mare în această destinație, datorită impactului pozitiv pe care îl 
are asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Pensiunea nu oferă paie sau lingurițe 
din plastic pentru băuturi, iar vesela și paharele sunt reutilizabile.

07Tipul proprietății: pensiune
Locație: Mexic



Reducerea 
consumului 

de apă

Reducerea 
volumului de 

deșeuri

Susținerea 
comunității locale

Reducerea 
consumului de 

energie și a emisiilor 
gazelor cu efect de 

seră 

Protejarea
naturii

Tipul proprietății: hostel
Locație: Țările de Jos

Eliminarea 
plasticului 
de unică 
folosință

● Cel puțin 80% din 

iluminatul proprietății este 

asigurat de becuri LED, cu 

consum redus

de energie

● Toate ferestrele au 

geamuri duble

● Sunt oferite cartele de 

acces în camere sau 

electricitate controlată 

prin senzori de mișcare

pentru oaspeți

● Cel puțin 80% din 

alimente provin din 

regiunea în care se află 

proprietatea  

● Artiștilor locali li se oferă o 

platformă pentru a-și expune

talentele

● Proprietatea propune tururi și 

activități organizate de ghizi 

și de societăți comerciale 

locale

● Proprietatea pune la 

dispoziția oaspeților 

informații despre

ecosistemele, patrimoniul

și cultura din regiune, precum 

și reguli de etichetă pentru 

vizitatori

● Un procent din venituri este 

investit înapoi în proiecte 

comunitare sau de 

durabilitate

● Toate toaletele de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă (de exemplu, 

toalete cu debit redus, 

toalete cu evacuare dublă)

● Toate dușurile de la 

proprietate sunt eficiente în 

ceea ce privește consumul 

de apă (de exemplu, dușuri 

inteligente, capete de duș 

cu debit redus)

● Oaspeții au opțiunea

de a reutiliza prosoapele 

● Oaspeții au opțiunea de a 

refuza serviciul de 

curățenie zilnică

● Proprietatea a 

implementat o politică 

privind risipa alimentară, 

care include educarea, 

prevenirea risipei de 

alimente, reducerea, 

reciclarea și eliminarea 

deșeurilor alimentare

● Oaspeții au la dispoziție 

pubele de reciclare,

iar deșeurile sunt 

reciclate

● Sunt oferite opțiuni 

vegetariene în meniu

● Nu sunt oferite tacâmuri 

și veselă din plastic de 

unică folosință

● Nu sunt oferite pahare 

din plastic de unică 

folosință

● Nu sunt oferite paie din 

plastic de unică folosință
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Acest hostel dintr-un mare oraș neerlandez a implementat deja câteva practici durabile și 
a adoptat recent mai multe pentru a obține eticheta „Călătorii durabile”. Hostelul le oferă 
artiștilor locali un spațiu unde să-și expună lucrările, iar operatorii de turism locali sunt 
promovați în zona recepției. Personalul se bucură să furnizeze informații cu privire la 
patrimoniul și cultura orașului și chiar investește 15% din veniturile sale înapoi în 
comunitate. Această practică este considerată una cu impact ridicat în această destinație, 
deoarece reprezintă o contribuție consistentă la dezvoltarea comunității locale. 

Oaspeții au la dispoziție un program de reutilizare a prosoapelor, precum și opțiunea de a 
refuza serviciul de curățenie a camerei. Băile sunt dotate cu dușuri și toalete eficiente în ceea 
ce privește consumul de apă, iar în bucătărie, 80% din alimente sunt de origine locală. Au fost 
eliminate paiele de unică folosință, sunt disponibile pahare și tacâmuri reutilizabile, iar risipa 
alimentară este gestionată cu grijă. De asemenea, meniul include opțiuni vegetariene.

În întreaga proprietate, iluminatul este asigurat de becuri LED, toate ferestrele au geamuri duble, 
iar în fiecare cameră au fost instalate întrerupătoare care permit economisirea de energie. Aceste 
practici combinate duc la o reducere semnificativă a consumului de energie al proprietății și a 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

08Tipul proprietății: hostel
Locație: Țările de Jos


