
Boas práticas para um turismo ecossustentável 
A nossa estrutura na perspetiva de melhorar a eficiência do sistema de gestão ambiental e energético 

Convida-vos a acompanhar uma série de medidas que são fundamentais para a defesa do ambiente: 

1- Substituímos as toalhas diariamente, atirem para o chão apenas as que desejarem que sejam 
substituídas

2- O conjunto de sabonetes é reabastecido diariamente, não deitem fora os frascos ou os sabonetes 
que ainda não tenham sido utilizados. 

3- Uma utilização eficiente da iluminação disponível ajuda a reduzir significativamente o consumo da
eletricidade, lembrem-se de manter desligadas as luzes desnecessárias. 

4- Para lavarem os dentes, fazerem a barba e lavarem o cabelo, mantenham a torneira fechada 
quando a água não for necessária. 

5- Ajudem-nos na recolha diferenciada dos resíduos, utilizando os recipientes coloridos apropriados 
por tipo de resíduo 

6- Fecharem sempre as janelas dos quartos se o sistema de aquecimento e/ou de climatização 
estiver ligado. 

7- Lembrem-se sempre de desligar os aparelhos elétricos antes de adormecerem. 

8- Lembrem-se que as temperaturas para garantir o bem-estar fisiológico nos quartos devem rondar
os 20°C no inverno e 6°-7°C mais baixas que no exterior durante o verão. 

9- Comuniquem-nos eventuais ineficiências (fugas, maus funcionamentos, etc.); 

10- aconselhem-nos relativamente a outras medidas úteis à proteção do ambiente e contribuirão para
que melhoremos.

O respeito pelo ambiente pode igualmente ser mantido fora do nosso hotel:  .

- Comprem produtos alimentares e bebidas locais, inclusive a simples garrafa de água; os 
transportes de mercadorias estão na origem da poluição significativa em termos de emissões e 
utilização de recursos. 

- Utilizem os caixotes de lixo disponíveis nas diversas zonas da aldeia e continuem a proceder à 
separação diferenciada de resíduos. 

- Informem-se, quando organizarem a visita a uma determinada área, acerca da possibilidade de 
se deslocarem para o local utilizando os meios de transporte públicos. 

- Visitem as Cinque Terre utilizando o meio mais ecológico disponível; 

- Tentem compreender a história e a identidade cultural do local que visitam;

- Divulguem as vossas experiências de turismo ecossustentável aos outros hóspedes, deixem-nos 
os vossos conselhos na receção antes de partirem;

Agradecemos a vossa colaboração e cumprimentamo-vos cordialmente. 

                                                             O responsável pela gestão ambiental. 


