
God praksis for en miljøvennlig turisme
Med sikte på å forbedre effektiviteten til miljø- og energistyringssystemet, inviterer vår struktur deg til å 
følge en rekke grunnleggende inngrep for å verne miljøet:  

1- Vi bytter håndklær daglig, legg bare de du ønsker byttet, på gulvet.

2- Settet med såper etterfylles daglig, ikke kast halvtomme flasker eller ikke ferdig oppbrukte 
såpestykker. 

3- Effektiv bruk av tilgjengelig belysning bidrar til å redusere strømforbruket betraktelig, husk å skru
av unødvendig lys. 

4- For å pusse tennene, barbere deg og vaske håret, hold kranen lukket når vann ikke er nødvendig.

5- Hjelp oss med kildesortering av avfall, bruk riktige beholdere farget etter avfallstype. 

6- Hold alltid vinduene i rommene lukket hvis varme- og/eller klimaanlegget er på. 

7- Husk å alltid slå av elektriske apparater før du sovner. 

8- Husk at temperaturen for å garantere fysiologisk velvære i rommene må være rundt 20 °C om 
vinteren og 6 °-7 °C lavere enn utetemperaturen om sommeren. 

9- Si ifra til oss om eventuelle problemer (lekkasjer, funksjonsfeil osv.); 

10- tips oss om andre nyttige tiltak for å verne om miljøet, og du vil bidra til å forbedre oss.

Respekten for miljøet kan også fortsette utenfor hotellet: 

- Kjøp lokal mat og drikke, til og med en enkel flaske vann; transport av gods forårsaker betydelig 
forurensning når det gjelder utslipp og bruk av ressurser. 

- Bruk avfallskurvene som finnes i ulike deler av landsbyen og fortsett separat innsamling for 
avfall. 

- Skaff deg opplysninger når du planlegger et besøk til et bestemt område, om muligheten for å 
forflytte seg rundt på stedet ved hjelp av offentlig transport. 

- Besøk Cinque Terre ved å bruke de mest miljøvennlige midlene som er tilgjengelige; 

- Prøv å forstå historien og den kulturelle identiteten til stedet du besøker;

- Del dine erfaringer med miljøvennlig turisme med andre gjester, og del gjerne råd med oss i 
resepsjonen før du drar;

Vi takker deg for samarbeidet og hilser deg hjertelig velkommen. 

                                                             Den ansvarlige for miljøledelse  


