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Zin in avontuur? Peru wacht op jou. Vanuit de Amazon Yarapa River Lodge kan
een ontdekkingsreis worden gemaakt
door het regenwoud, waarbij ontmoetingen met indianen, exotische vogels
en apen niet zijn uitgesloten. Bij deze ultieme vorm van ecotoerisme wordt onder leiding van lokale gidsen over de rivier de Yarapa gereisd in handgemaakte
kano·s. De lodge is een voorbeeld van
milieuvriendelijke
bouw: elektriciteit
via zonne-energie, een ecovriendelijk
afvoersysteem en met riet bedekte daken en wandelpaden, die de warmte
buiten houden. Er is een nauwe relatie
met de omringende dorpen: bij de bouw
van de lodge, bij het creeren van werkgelegenheid en door het ondersteunen
van dorpelingen met medische zorg en
transport. Een veld laboratorium naast
de lodge creert mogelijkheden voor studenten om het ecosysteem in het regenwoud te onderzoeken.
Gasten kunnen kiezen uit een breed
scala van activiteiten. Stort je onvergetelijke avonturen, met inbegrip van begeleide wandelingen, wild te bekijken
boottochtjes, piranha's vissen, en peddels in een echte Amazon kano.
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De zomermaanden gaan doorgaans
gepaard met een massale uittocht van
toeristen. We reizen steeds verder en
willen altijd maar meer comfort. Het
hoeft niet te verwonderen dat die jaarlijkse volksverhuizing zeer negatief is
voor de planeet. Maar met enkele kleine
inspanningen kunnen we onze reis al
een heel stuk groener maken. Een paar
tips voor een groene vakantie:

~ Laat een groen huis achter

Het begint eigenlijk al de dag voor je
op vakantie vertrekt. Je laat je woning
gedurende enkele dagen of weken onbewoond achter. Je kan de stekker van
je televisietoestel best uittrekken, want
een tv kan tot 40 watt per uur verbruiken. Alles wat je niet nodig hebt tijdens
je afwezigheid, hoeft geen energie te
verspillen.
~ Dichtbij huis kan ook leuk zijn

We hoeven niet altijd ver te reizen om
een leuke en ontspannende vakantie te
beleven. Dichtbij huis zijn er ook talrijke
attracties en leuke plaatsen die we misschien niet eens kennen. Op die manier
vermijden we lange vliegreizen, want
vliegtuigen zijn heel vervuilend voor
het milieu. Uiteraard willen graag een
stukje van de wereld zien, maar het kan
nooit kwaad om eens een jaartje over te
slaan. Je zal je verwonderen over hoeveel interessante dingen er in uw omgeving bestaan.
~ Kies voor een ecologisch hotel

Steeds meer hotels leveren inspanningen om hun ecologische voetafdruk
te beperken. Ze besparen bijvoorbeeld
op het verbruik van energie en water,
ze laten minder afval achter, ze ondersteunen de plaatselijke bevolking en gebruiken vooral lokale werkkrachten als
personeel. Deze hotels proberen ook
een gezonde leefomgeving te creëren
door bijvoorbeeld na te denken over de
schoonmaakmiddelen die gebruikt worden en over de badproducten die ze voor
hun klanten voorzien. Het maakt niet uit
of je op vakantie of op zakenreis bent,
je kan altijd kiezen voor een hotel met
groene faciliteiten.
~ Vraag om niet dagelijks
handdoeken te verversen

lakens

en

Als je meerdere dagen en nachten in
een hotel verblijft, kan je dezelfde lakens en handdoeken een paar keer
hergebruiken. Vraag het personeel dus
om niet elke ochtend alle handdoeken
en lakens te vervangen. Anders worden
ze meteen gewassen en dat heeft na
één nachtje weinig zin. Thuis doe je dat
waarschijnlijk ook niet.
~ Maak gebruik van plaatselijk
port

trans-

Probeer zo veel mogelijk gebruik te
maken van openbaar vervoer op uw
vakantiebestemming. Dat is veel beter
dan een auto huren waarmee u heel wat
kilometers rijdt. En gebruik vervoer alleen als het echt nodig is. Op een wandeling zie je soms veel meer.

