
Các chỗ nghỉ đã làm thế nào 
để đạt đủ điều kiện nhận 
huy hiệu Du lịch Bền vững?

Chương trình Du lịch Bền vững: Ví dụ thực tế



Huy hiệu Du lịch Bền 
vững mới Huy hiệu thể hiện sự công nhận mang tính toàn 

cầu, được xác thực và miễn phí cho những nỗ lực 
của Quý vị vì sự bền vững và giúp khách tiềm năng 
thấy được điều đó. 

Các biện pháp được lựa chọn dựa theo khả năng 
tiếp cận và mức độ ảnh hưởng lớn, được xác thực 
bởi các cơ quan độc lập trong ngành, chẳng hạn 
như Travalyst. 

Tùy thuộc vào vị trí của chỗ nghỉ và các biện pháp 
Quý vị đã đánh dấu “Có” trong extranet, mô hình 
đánh giá toàn diện của chúng tôi sẽ tính toán điểm 
tác động tổng thể. Điểm này sẽ đánh giá xem Quý 
vị có đủ điều kiện để nhận huy hiệu hay không. 



Gửi 
biện pháp

Đánh giá
kỹ thuật số

Thông báo
kết quả

Nhận
huy hiệu

Lời khuyên 
và hỗ trợ
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Chỗ nghỉ cho chúng tôi 
biết họ áp dụng các biện 
pháp bền vững nào trên 
extranet. 

Nếu điểm tác động của 
Quý vị đạt yêu cầu, Quý vị 
sẽ nhận được huy hiệu 
và nó sẽ tự động được 
thêm vào đăng ký chỗ 
nghỉ của Quý vị
trong vòng 48 giờ.

Chúng tôi đánh giá các biện 
pháp mà Quý vị đã gửi dựa 
trên mô hình đánh giá đã 
được xác thực một cách độc 
lập của chúng tôi, trong đó các 
yếu tố địa lý liên quan đến khả 
năng tiếp cận và chi phí để áp 
dụng các biện pháp nhất định 
cũng sẽ được xem xét. Dựa 
vào đánh giá này, mô hình sẽ 
tính được điểm tác động tổng 
thể cho chỗ nghỉ của Quý vị và 
mức điểm này sẽ cho biết chỗ 
nghỉ có đủ điều kiện để nhận 
huy hiệu hay không.

Sau khi gửi thông tin về các 
biện pháp mà chỗ nghỉ áp 
dụng, Quý vị sẽ nhận được 
một email thông báo về 
kết quả đánh giá trong vòng 
24 giờ.

 Nếu điểm tác động không 
đạt đủ điều kiện, chúng tôi 
sẽ chia sẻ lời khuyên và 
hỗ trợ liên quan đến việc 
áp dụng các biện pháp bền 
vững bổ sung. Chỗ nghỉ 
của Quý vị càng áp dụng 
và hiển thị nhiều biện pháp 
trên trang web của chúng 
tôi, điểm của Quý vị sẽ 
càng cao và Quý vị sẽ càng 
có cơ hội nhận được huy 
hiệu mới! 
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Hướng dẫn dễ hiểu về quy trình nhận huy hiệu
Kết quả



● Chỗ nghỉ có các không 

gian xanh như vườn hoặc 

vườn trên sân thượng

Giảm lượng 
nước sử dụng

Giảm 
rác thải

Hỗ trợ cộng đồng 
địa phương

Giảm mức tiêu thụ năng 
lượng và khí nhà kính 

Bảo vệ
thiên nhiên

Loại chỗ nghỉ: Khách sạn
Vị trí: Thái Lan 

Không dùng đồ nhựa 
sử dụng một lần

● Ít nhất 80% nguồn ánh 

sáng tại chỗ nghỉ sử dụng 

bóng đèn LED tiết kiệm 

năng lượng

● Ít nhất 80% thực phẩm có 

nguồn gốc từ khu vực địa 

phương 

● Chỗ nghỉ cung cấp các tour 

du lịch và hoạt động do 

hướng dẫn viên và các công 

ty địa phương tổ chức 

● Chỗ nghỉ đóng góp trở lại 

một phần doanh thu cho 

các dự án cộng đồng hoặc 

các dự án bền vững

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng bồn 

cầu tiết kiệm nước (ví dụ: 

bồn cầu có dòng chảy 

thấp, bồn cầu xả kép)

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng vòi 

sen tiết kiệm nước (ví dụ: 

vòi sen thông minh, vòi 

sen có dòng chảy thấp)

● Khách có thể dùng lại 

khăn tắm

● Khách có thể không dùng

dịch vụ dọn phòng hàng 

ngày

● Chỗ nghỉ đã có chính sách 

về chất thải thực phẩm 

bao gồm việc đào tạo, 

ngăn chặn, giảm thiểu, tái 

chế và thải bỏ

● Không cung cấp chai nước 

nhựa dùng một lần

● Không cung cấp chai nước 

ngọt nhựa dùng một lần

● Không cung cấp bộ đồ ăn 

và dao kéo nhựa dùng một 

lần

● Không cung cấp cốc uống 
nước nhựa dùng một lần
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Tất cả các phòng tắm trong phòng nghỉ đều có bồn cầu và vòi sen tiết kiệm nước, đồng thời chỗ 
nghỉ cho khách tái sử dụng khăn tắm và lựa chọn không dùng dịch vụ dọn phòng. Mỗi biện pháp 
nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ nước này đều đóng một vai trò quan trọng trong việc vận hành chỗ 
nghỉ bền vững hơn, đặc biệt là ở các điểm đến cần có kế hoạch quản lý nguồn nước nhằm giải 
quyết vấn đề khan hiếm nước đang ngày càng nghiêm trọng.

Chỗ nghỉ này cũng cung cấp cốc uống nước và bộ đồ ăn có thể tái sử dụng để thay thế cho các vật 
dụng sử dụng một lần, ngoài ra nhà bếp cũng sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc từ khu vực địa 
phương. Nhân viên khách sạn hỗ trợ khách khám phá khu vực xung quanh bằng cách giới thiệu các 
tour du lịch do hướng dẫn viên địa phương tổ chức – một biện pháp bền vững được cho điểm số 
cao ở địa điểm này vì giúp tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương và phân phối nguồn 
thu từ du lịch trở lại với cộng đồng.

Khách sạn này nằm trên một hòn đảo có bãi tắm nổi tiếng của Thái Lan, đã đạt được huy hiệu Du 
lịch Bền vững nhờ áp dụng các biện pháp bền vững trong phòng nghỉ, nhà bếp, quầy lễ tân và 
xuyên suốt toàn bộ chỗ nghỉ. 

01Loại chỗ nghỉ: Khách sạn
Vị trí: Thái Lan 



Loại chỗ nghỉ: Resort
Vị trí: Mỹ
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● Ít nhất 80% nguồn ánh 

sáng tại chỗ nghỉ sử dụng 

bóng đèn LED tiết kiệm 

năng lượng

● Tất cả các cửa sổ đều được 

lắp kính hai lớp

● Ít nhất 80% thực phẩm có 

nguồn gốc từ khu vực địa 

phương

● Chỗ nghỉ cung cấp các tour 

du lịch và hoạt động do 

hướng dẫn viên và các công 

ty địa phương tổ chức

● Chỗ nghỉ cung cấp cho 

khách thông tin về hệ sinh 

thái, di sản và văn hóa địa 

phương, cũng như các quy 

tắc cần tuân thủ dành cho 

du khách.

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng bồn 

cầu tiết kiệm nước (ví dụ: 

bồn cầu có dòng chảy 

thấp, bồn cầu xả kép)

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng vòi 

sen tiết kiệm nước (ví dụ: 

vòi sen thông minh, vòi 

sen có dòng chảy thấp)

● Khách có thể dùng lại 

khăn tắm 

● Khách có thể không dùng 

dịch vụ dọn phòng hàng 

ngày 

● Chỗ nghỉ đã có chính sách 

về chất thải thực phẩm 

bao gồm việc đào tạo, 

ngăn chặn, giảm thiểu, tái 

chế và thải bỏ

● Có sẵn thùng tái chế cho 

khách và rác thải được tái 

chế 

● Ít nhất 80% lượng thực 

phẩm mà chỗ nghỉ cung 

cấp có nguồn gốc hữu cơ

● Không cung cấp chai nước 

nhựa dùng một lần

● Không cung cấp chai nước 

ngọt nhựa dùng một lần

● Không cung cấp cốc uống 

nước nhựa dùng một lần

● Không cung cấp ống hút 

nhựa dùng một lần

● Không cung cấp que 

khuấy nhựa dùng một lần

Giảm lượng 
nước sử dụng

Giảm 
rác thải

Hỗ trợ cộng đồng 
địa phương

Giảm mức tiêu thụ năng 
lượng và khí nhà kính 

Bảo vệ
thiên nhiên

Không dùng đồ nhựa 
sử dụng một lần



Resort này nằm ở một địa điểm trượt tuyết nổi tiếng ở Mỹ đã đạt được huy hiệu Du lịch Bền vững 
nhờ áp dụng các biện pháp bền vững trong phòng nghỉ, nhà bếp, quầy lễ tân và xuyên suốt toàn bộ 
chỗ nghỉ. Tất cả các phòng đều có bồn cầu và vòi sen tiết kiệm nước, đồng thời khách có thể chọn 
dùng lại khăn tắm và chọn không sử dụng dịch vụ dọn phòng hàng ngày.

Ít nhất 80% thực phẩm trong thực đơn có nguồn gốc hữu cơ – một hành động được ghi nhận điểm 
số cao hơn ở điểm đến này vì nó làm tăng tính phong phú của loài (species richness) trong hệ sinh 
thái địa phương. Chỗ nghỉ cũng cung cấp bộ đồ ăn và cốc có thể tái sử dụng để thay thế cho các đồ 
dùng sử dụng một lần. 

Nhân viên của khách sạn cung cấp cho khách thông tin liên quan đến hệ sinh thái, di sản và văn 
hóa địa phương, cũng như các quy tắc cần tuân thủ dành cho du khách. Đối với khu vực này, đây là 
việc làm rất quan trọng vì khách được hướng dẫn cách hành xử trong môi trường hoang dã, chẳng 
hạn như: dọn rác, bảo vệ các thành phần tự nhiên như cây và đá, không cho gấu hoang dã ăn.

02Loại chỗ nghỉ: Resort
Vị trí: Mỹ



Loại chỗ nghỉ: Khách sạn
Vị trí: Nam Phi

● Ít nhất 80% nguồn ánh 

sáng tại chỗ nghỉ sử dụng 

bóng đèn LED tiết kiệm 

năng lượng

● Ít nhất 80% thực phẩm có 

nguồn gốc từ khu vực địa 

phương

● Chỗ nghỉ cung cấp các tour 

du lịch và hoạt động do 

hướng dẫn viên và các 

công ty địa phương tổ chức

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng bồn 

cầu tiết kiệm nước (ví dụ: 

bồn cầu có dòng chảy 

thấp, bồn cầu xả kép)

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng vòi 

sen tiết kiệm nước (ví dụ: 

vòi sen thông minh, vòi 

sen có dòng chảy thấp)

● Khách có thể dùng lại 

khăn tắm

● Khách có thể không dùng

dịch vụ dọn phòng hàng 

ngày

● Chỗ nghỉ đã có chính sách 

về chất thải thực phẩm 

bao gồm việc đào tạo, 

ngăn chặn, giảm thiểu, tái 

chế và thải bỏ

● Có sẵn thùng tái chế cho 

khách và rác thải được tái 

chế 
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Giảm lượng 
nước sử dụng

Giảm 
rác thải

Hỗ trợ cộng đồng 
địa phương

Giảm mức tiêu thụ năng 
lượng và khí nhà kính 

Bảo vệ
thiên nhiên

Không dùng đồ nhựa 
sử dụng một lần



Khách sạn này nằm ở một thị trấn biển nổi tiếng ở Nam Phi, đã đạt được huy hiệu Du lịch Bền vững 
nhờ áp dụng các biện pháp bền vững trong phòng nghỉ, nhà bếp, quầy lễ tân và xuyên suốt toàn bộ 
chỗ nghỉ. 

Khách sạn này đã lắp đặt vòi sen và bồn cầu tiết kiệm nước trong tất cả các phòng tắm, cho 
khách dùng lại khăn tắm và lựa chọn không dùng dịch vụ dọn phòng hàng ngày. Mỗi biện pháp 
nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ nước này đều đóng một vai trò quan trọng trong việc vận hành chỗ 
nghỉ bền vững hơn, đặc biệt là ở các điểm đến dễ gặp tình trạng hạn hán. 

Nhà bếp của khách sạn sử dụng 90% các nguyên liệu có nguồn gốc từ địa phương và có áp dụng 
chính sách về chất thải thực phẩm. Tại quầy làm thủ tục nhận phòng, các tour du lịch do hướng dẫn 
viên địa phương tổ chức được cung cấp và đây là một việc làm có sức ảnh hưởng lớn tại điểm đến 
này vì giúp đảm bảo rằng dòng tiền từ ngành du lịch sẽ được đóng góp trực tiếp cho cộng đồng địa 
phương, thay vì chảy vào các công ty không nằm trong nước. Ngoài ra, chỗ nghỉ còn có các thùng 
tái chế đặt sẵn trong khuôn viên.

03Loại chỗ nghỉ: Khách sạn
Vị trí: Nam Phi



Loại chỗ nghỉ: Biệt thự đồng quê
Vị trí: Vương quốc Anh

● Ít nhất 80% hệ thống 

chiếu sáng tại chỗ nghỉ sử 

dụng bóng đèn LED tiết 

kiệm năng lượng

● Tất cả các cửa sổ đều được 

lắp kính hai lớp

● Ít nhất 80% thực phẩm có 

nguồn gốc từ khu vực địa 

phương

● Chỗ nghỉ cung cấp các tour 

du lịch và hoạt động do 

hướng dẫn viên và các công 

ty địa phương tổ chức

● Chỗ nghỉ cung cấp cho 

khách thông tin về hệ sinh 

thái, di sản và văn hóa địa 

phương, cũng như các quy 

tắc cần tuân thủ dành cho 

du khách.

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng bồn 

cầu tiết kiệm nước

(ví dụ: bồn cầu có dòng 

chảy thấp, bồn cầu xả kép)

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng vòi 

sen tiết kiệm nước (ví dụ: 

vòi sen thông minh, vòi 

sen có dòng chảy thấp)

● Khách có thể dùng lại 

khăn tắm

● Khách có thể không dùng

dịch vụ dọn phòng hàng 

ngày 

● Chỗ nghỉ đã có chính sách 

về chất thải thực phẩm 

bao gồm việc đào tạo, 

ngăn chặn, giảm thiểu, tái 

chế và thải bỏ

● Có sẵn thùng tái chế cho 

khách và rác thải được tái 

chế 

● Có cung cấp thực đơn ăn 

chay

● Có cung cấp thực đơn 

thuần chay

● Động vật hoang dã (chưa 

được thuần hóa) không 

được trưng bày/tương tác 

với khách khi bị nuôi nhốt 

tại chỗ nghỉ hoặc bị thu 

hoạch, tiêu thụ hoặc buôn 

bán.

● Chỗ nghỉ có các không 

gian xanh như vườn hoặc 

vườn trên sân thượng

● Ít nhất 80% lượng thực 

phẩm mà chỗ nghỉ cung 

cấp có nguồn gốc hữu cơ

● Không cung cấp chai nước 

ngọt nhựa dùng một lần

● Không cung cấp bộ đồ ăn 

và dao kéo nhựa dùng một 

lần

● Không cung cấp cốc uống 

nước nhựa dùng một lần

● Không cung cấp ống hút 

nhựa dùng một lần

● Không cung cấp que 

khuấy nhựa dùng một lần
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Giảm lượng 
nước sử dụng

Giảm 
rác thải

Hỗ trợ cộng đồng 
địa phương

Giảm mức tiêu thụ năng 
lượng và khí nhà kính 

Bảo vệ
thiên nhiên

Không dùng đồ nhựa 
sử dụng một lần



Biệt thự đồng quê này nằm ở vùng nông thôn nước Anh, đã được nhận huy hiệu Du lịch Bền vững nhờ 
áp dụng các biện pháp bền vững trong phòng nghỉ, bếp và tại quầy lễ tân. 80% hệ thống chiếu sáng tại 
chỗ nghỉ sử dụng đèn LED, tất cả cửa sổ đều được lắp kính hai lớp và chỗ nghỉ này có bố trí các điểm tái 
chế. Do các lựa chọn năng lượng tái tạo được phổ biến rộng rãi và có giá thành tương đối rẻ, cũng như 
chương trình tái chế ở đây đã được ứng dụng từ lâu, các biện pháp này sẽ nhận được điểm số thấp hơn.

Nhà bếp cung cấp hơn 80% thực phẩm có nguồn gốc từ địa phương, cung cấp cả các lựa chọn ăn 
chay và thuần chay trong thực đơn, thực hiện chính sách về chất thải thực phẩm và sử dụng bộ đồ 
ăn và cốc uống nước có thể tái sử dụng. Biện pháp nhằm giảm thiểu chất thải thực phẩm đạt điểm 
số cao hơn ở điểm đến này vì lãng phí thực phẩm là một vấn đề nổi cộm ở Vương quốc Anh. Chai 
nước ngọt, ống hút và que khuấy sử dụng một lần cũng đã được loại bỏ. Khách có thể sử dụng lại 
khăn tắm của mình và có thể chọn không sử dụng dịch vụ dọn phòng hàng ngày, tất cả phòng tắm 
của khách đều được trang bị vòi sen và bồn cầu tiết kiệm nước.

Du khách có thể đi dạo quanh các không gian xanh của chỗ nghỉ và được cung cấp thông tin về hệ sinh 
thái địa phương. Tại chỗ nghỉ, nhiều nỗ lực đặc biệt được thực hiện để đảm bảo sự an toàn cho động vật 
hoang dã và các tour du lịch tham quan di sản lân cận được điều hành bởi người dân địa phương.

04Loại chỗ nghỉ: Biệt thự đồng quê
Vị trí: Vương quốc Anh

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


● Ít nhất 80% nguồn ánh 

sáng tại chỗ nghỉ sử dụng 

bóng đèn LED tiết kiệm 

năng lượng

● Tất cả các cửa sổ đều được 

lắp kính hai lớp

● Các phòng nghỉ có công 

tắc tiết kiệm năng lượng 

(ví dụ: bật/tắt điện bằng 

thẻ khóa)

● Chỗ nghỉ cung cấp các tour 

du lịch và hoạt động do 

hướng dẫn viên và các 

công ty địa phương tổ chức

● Chỗ nghỉ đóng góp trở lại 

một phần doanh thu cho 

các dự án cộng đồng hoặc 

các dự án bền vững

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng vòi 

sen tiết kiệm nước (ví dụ: 

vòi sen thông minh, vòi 

sen có dòng chảy thấp)

● Khách có thể dùng lại 

khăn tắm

● Khách có thể không dùng

dịch vụ dọn phòng hàng 

ngày 

● Chỗ nghỉ có các không 

gian xanh như vườn hoặc 

vườn trên sân thượng

● Không cung cấp ống hút 

nhựa dùng một lần

● Không cung cấp que 

khuấy nhựa dùng một lần

05Loại chỗ nghỉ: Biệt thự
Vị trí: Brazil
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Biệt thự trên đồi ở Brazil này đã đạt được huy hiệu Du lịch Bền vững nhờ thay đổi 80% nguồn ánh 
sáng sang đèn LED, lắp kính hai lớp cho tất cả cửa sổ và lắp đặt công tắc tiết kiệm năng lượng 
trong toàn bộ khuôn viên.

Biệt thự không sử dụng ống hút hoặc que khuấy sử dụng một lần, hai biện pháp được coi là có sức 
ảnh hưởng lớn và đóng góp đáng kể vào điểm tác động chung của biệt thự bằng cách cân nhắc 
việc giảm thiểu ô nhiễm nhựa – tiêu chí quan trọng ở điểm đến đang bắt đầu áp dụng lệnh cấm sử 
dụng đồ nhựa dùng một lần. Phòng tắm được trang bị vòi sen có dòng chảy thấp, khăn tắm có thể 
sử dụng lại và du khách có thể chọn không sử dụng dịch vụ dọn phòng hàng ngày. 

Trong khuôn viên biệt thự có nhiều không gian xanh – một việc mang lại tác động tích cực đến sự 
đa dạng sinh học tại điểm đến. Các chuyến tham quan mà chỗ nghỉ cung cấp đều do hướng dẫn 
viên địa phương điều hành và chỗ nghỉ đóng góp trở lại 20% doanh thu của mình cho cộng đồng.

05Loại chỗ nghỉ: Biệt thự
Vị trí: Brazil

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


Loại chỗ nghỉ: Resort bãi biển
Vị trí: Hy Lạp

● Chỗ nghỉ cung cấp các tour 

du lịch và hoạt động do 

hướng dẫn viên và các công 

ty địa phương tổ chức 

● Chỗ nghỉ cung cấp cho 

khách thông tin về hệ sinh 

thái, di sản và văn hóa địa 

phương, cũng như các quy 

tắc cần tuân thủ dành cho 

du khách.

● Các nghệ sĩ địa phương 

được cung cấp không gian 

để thể hiện tài năng

● Chỗ nghỉ đóng góp trở lại 

một phần doanh thu cho các 

dự án cộng đồng hoặc các 

dự án bền vững

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng bồn 

cầu tiết kiệm nước (ví dụ: 

bồn cầu có dòng chảy 

thấp, bồn cầu xả kép)

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng vòi 

sen tiết kiệm nước (ví dụ: 

vòi sen thông minh, vòi 

sen có dòng chảy thấp)

● Khách có thể dùng lại 

khăn tắm 

● Khách có thể không dùng

dịch vụ dọn phòng hàng 

ngày

● Có sẵn thùng tái chế cho 

khách và rác thải được tái 

chế

● Chỗ nghỉ có các không 

gian xanh như vườn hoặc 

vườn trên sân thượng

● Không cung cấp cốc uống 

nước nhựa dùng một lần
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Du khách có thể chọn không sử dụng dịch vụ dọn phòng hàng ngày và có thể sử dụng lại khăn tắm, 
đồng thời tất cả phòng tắm đều được trang bị bồn cầu có dòng chảy thấp và vòi sen tiết kiệm nước. 
Đây là những biện pháp đạt được số điểm cao ở những điểm đến đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn 
vào nguồn nước nhập khẩu. Tại quầy lễ tân và các không gian chung đều có các điểm tái chế, đồng thời 
chỗ nghỉ chỉ cung cấp cốc uống nước có thể tái sử dụng. 

Chỗ nghỉ có một khu vườn nằm ở phía sau nơi khách có thể nghỉ ngơi thư giãn, ngoài ra còn có một 
đơn vị phụ trách các vấn đề bền vững, nơi nhận đóng góp từ chỗ nghỉ để vận hành một dự án bền 
vững về các không gian xanh tại đây.
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Resort bãi biển rộng lớn này nằm trên một hòn đảo ở Hy Lạp, đã đạt được huy hiệu Du lịch Bền 
vững vì đã áp dụng các biện pháp bền vững trong toàn bộ chỗ nghỉ cũng như các dịch vụ mà họ 
cung cấp. Du khách có thể thưởng thức các tác phẩm của nghệ sĩ địa phương ngay khi bước chân 
vào chỗ nghỉ và xuyên suốt toàn bộ không gian ở đây. Tất cả nhân viên đều sẵn sàng cung cấp 
thông tin cho khách về các di sản và văn hóa trên đảo, ngoài ra các tour du lịch còn được điều hành 
bởi người địa phương. Đây được coi là những biện pháp có sức ảnh hưởng lớn và giúp đảm bảo 
dòng tiền từ du lịch được chuyển lại cho cộng đồng địa phương chứ không chảy ra các công ty 
không nằm trong nước.

Loại chỗ nghỉ: Resort bãi biển
Vị trí: Hy Lạp

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


Loại chỗ nghỉ: Guest House
Vị trí: Mexico

● Ít nhất 80% nguồn ánh 

sáng tại chỗ nghỉ sử dụng 

bóng đèn LED tiết kiệm 

năng lượng

● Tất cả các cửa sổ đều được 

lắp kính hai lớp

● Toàn bộ chỗ nghỉ sử dụng 

100% năng lượng tái tạo 

● Chỗ nghỉ bù đắp cho ít 

nhất 10% tổng lượng khí 

thải carbon hàng năm 

bằng cách mua các khoản 

bù đắp carbon được chứng 

nhận

● Chỗ nghỉ cung cấp cho 

khách các tour du lịch và 

hoạt động do hướng dẫn 

viên và các công ty địa 

phương tổ chức

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng bồn 

cầu tiết kiệm nước (ví dụ: 

bồn cầu có dòng chảy 

thấp, bồn cầu xả kép)

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng vòi 

sen tiết kiệm nước (ví dụ: 

vòi sen thông minh, vòi 

sen có dòng chảy thấp)

● Khách có thể dùng lại 

khăn tắm 

● Khách có thể không dùng

dịch vụ dọn phòng hàng 

ngày 

● Chỗ nghỉ có các không 

gian xanh như vườn hoặc 

vườn trên sân thượng

● Các chai đựng dầu gội, 

dầu xả và sữa tắm nhỏ và 

bằng nhựa dùng một lần 

được thay thế bằng các 

hộp đựng lớn

● Bộ đồ ăn và dao kéo nhựa 

sử dụng một lần cũng 

không được cung cấp

● Không cung cấp cốc uống 

nước nhựa dùng một lần

● Không cung cấp ống hút 

nhựa dùng một lần

● Không cung cấp que 

khuấy nhựa dùng một lần
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Du khách có thể chọn không sử dụng dịch vụ dọn phòng, chỗ nghỉ cho khách dùng lại khăn tắm và 
tất cả các phòng tắm đều được trang bị vòi sen và bồn cầu tiết kiệm nước. Chỗ nghỉ bù đắp cho
10% lượng khí thải carbon hàng năm của họ bằng cách mua các khoản bù đắp carbon được chứng 
nhận – một biện pháp được coi là có sức ảnh hưởng lớn trong việc giảm tải lượng khí thải carbon và 
đóng góp vào điểm tác động tổng thể của chỗ nghỉ.

Các công ty lữ hành địa phương cũng được giới thiệu tại khu vực lễ tân của guest house và khu 
vườn trên tầng thượng mở cửa cho tất cả mọi người.

Guest house lớn này nằm tại một thị trấn nghỉ mát ở Mexico, đã đạt đủ điều kiện nhận huy hiệu Du 
lịch Bền vững nhờ chuyển sang hệ thống chiếu sáng LED, gắn kính hai lớp cho tất cả cửa sổ và sử 
dụng hộp đựng lớn để thay thế cho vật dụng bằng nhựa sử dụng một lần. Hiện nay, điện tại chỗ 
nghỉ có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo 100% – một biện pháp có sức ảnh hưởng lớn và nhận điểm 
số cao tại điểm đến này do những tác động tích cực lên việc giảm thiểu khí thải nhà kính. Guest 
house không cung cấp ống hút hoặc que khuấy bằng nhựa, mà cung cấp bộ đồ ăn và cốc uống nước 
có thể tái sử dụng.

07Loại chỗ nghỉ: Guest House
Vị trí: Mexico



Loại chỗ nghỉ: Hostel
Vị trí: Hà Lan

● Ít nhất 80% nguồn ánh 

sáng tại chỗ nghỉ sử dụng 

bóng đèn LED tiết kiệm 

năng lượng

● Tất cả các cửa sổ đều được 

lắp kính hai lớp

● Cung cấp cho khách thẻ 

khóa hoặc nguồn điện điều 

khiển bằng cảm biến 

chuyển động

● Ít nhất 80% thực phẩm có 

nguồn gốc từ khu vực địa 

phương  

● Các nghệ sĩ địa phương có 

không gian để thể hiện

tài năng

● Chỗ nghỉ cung cấp các tour 

du lịch và hoạt động do 

hướng dẫn viên và các công 

ty địa phương tổ chức

● Chỗ nghỉ cung cấp cho khách 

thông tin liên quan đến hệ 

sinh thái địa phương, di sản 

và văn hóa, cũng như các quy 

tắc cần tuân thủ dành cho du 

khách

● Một phần doanh thu được 

đóng góp trở lại vào các dự 

án cộng đồng hoặc dự án 

bền vững

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng bồn 

cầu tiết kiệm nước (ví dụ: 

bồn cầu có dòng chảy 

thấp, bồn cầu xả kép)

● Chỗ nghỉ chỉ sử dụng vòi 

sen tiết kiệm nước (ví dụ: 

vòi sen thông minh, vòi 

sen có dòng chảy thấp)

● Khách có thể dùng lại 

khăn tắm 

● Khách có thể không dùng

dịch vụ dọn phòng hàng 

ngày

● Chỗ nghỉ đã có chính sách 

về chất thải thực phẩm 

bao gồm việc đào tạo, 

ngăn chặn, giảm thiểu, tái 

chế và thải bỏ

● Có sẵn thùng tái chế cho 

khách và rác thải được tái 

chế

● Có cung cấp thực đơn ăn 

chay

● Không cung cấp bộ đồ ăn 

và dao kéo nhựa dùng một 

lần

● Không cung cấp cốc uống 

nước nhựa dùng một lần

● Không cung cấp ống hút 

nhựa dùng một lần
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Hostel này nằm ở một thành phố lớn của Hà Lan, đã áp dụng một số biện pháp bền vững và gần 
đây còn áp dụng nhiều hơn nữa để đạt được huy hiệu Du lịch Bền vững. Hostel cho các nghệ sĩ địa 
phương không gian trưng bày tác phẩm của họ, đồng thời còn giới thiệu các công ty lữ hành địa 
phương tại khu vực lễ tân. Nhân viên sẵn lòng cung cấp thông tin về các di sản và văn hóa của 
thành phố, và thậm chí đóng góp 15% nguồn doanh thu của mình trở lại cộng đồng – hành động 
này được coi là có sức ảnh hưởng lớn ở điểm đến này vì nó là một nguồn đóng góp đều đặn cho sự 
phát triển của cộng đồng địa phương. 

Cho khách sử dụng lại khăn tắm và lựa chọn không dùng dịch vụ dọn phòng. Phòng tắm được 
trang bị vòi sen và bồn cầu tiết kiệm nước, trong khi tại nhà bếp, 80% thực phẩm có nguồn gốc từ 
địa phương. Ống hút sử dụng một lần được loại bỏ, cốc uống nước và dụng cụ ăn uống có thể tái sử 
dụng được cung cấp, chất thải thực phẩm được quản lý cẩn thận. Du khách có các lựa chọn ăn chay 
trong thực đơn.

Tại chỗ nghỉ, hệ thống đèn LED được lắp đặt, tất cả cửa sổ đều được lắp kính hai lớp và các công tắc điện 
tiết kiệm năng lượng cũng được trang bị trong mỗi phòng. Việc kết hợp các biện pháp này với nhau giúp 
giảm đáng kể mức sử dụng năng lượng của chỗ nghỉ và phát thải khí nhà kính.

08Loại chỗ nghỉ: Hostel
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