
CEETO

FENNTARTHATÓ TURIZMUS 

turisták számára

A fenntartható turizmus azt jelenti, hogy turistaként igyekszünk pozitív hatást 
gyakorolni az úti célunk természeti környezetére, kultúrájára és gazdaságára. 

Az európai védett területeken, a környezetvédelmi szakembereknek együtt kell működ-
niük egymással annak érdekében, hogy minőségi turisztikai élményeket nyújt-
hassanak a látogatóiknak. Védelmezniük kell a természeti és kulturális értékeket, 
amelyek a vonzerőt is jelentik az odalátogató turisták számára. 

A fenntartható úti célok látogatása segít megőrizni a természeti és kulturális látvá-
nyosságokat, miközben támogatja a helyben lakók megélhetését is. 

...választhatjuk a 

FENNTARTHATÓ TURIZMUST!

nem hagyjuk otthon ezt a környezettudatos viselkedésünket 
akkor sem, amikor utazunk, kirándulunk, szabadságra megyünk! 
Ilyenkor vendégek vagyunk mások mindennapi környezetében, és e 
másik hely természeti erőforrásait használjuk.  DE

Egyre többen tartjuk fontosnak, hogy óvjuk környe-
zetünket. Megpróbálunk egyre kevesebb erőforrást 
elpazarolni, ezért szelektíven gyűjtjük a hulladé-
kunkat és támogatjuk a természet védelmét. MIÉRT?

UGYANAKKOR 

élvezhetjük a szabadságunkat úgy 
is, ha közben az otthon megszokott 
módon viselkedünk: felelősen az 
úti célunk természeti környezete 
és kultúrája felé. 

Bővebb információk a CEETO Interreg Central Europe-ról:

WWW.INTERREG-CENTRAL.EU/CEETO
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MIT TEHET A TURISTA?

a helyi kultúrát és a környezetet, és 
törekedj a természeti erőforrások megóvására. 
Használj a lehető legkevesebb vizet, műanyagot, 
és csökkentsd a hulladékod mennyiségét!

a helyiek vendégszeretetét, 
próbáld ki a helyi ételeket és 

látogasd meg a kulturális 
rendezvényeket. 

Vegyél részt ezekben!

Látogató vendégként a helyi szolgáltatásokat 
vedd igénybe, és kövess el mindent, hogy a 
turistacélpontod a jövőben is vonzó maradhasson!

az utazásod előre! Bizonyosodj meg arról, hogy leendő 
szálláshelyedet fenntarthatóan, illetve környezetbarát módon 
működtetik. Keresd a tanúsítványokat és az odaítélt elismeréseket. 
Nézd át az utazásszervezők ajánlásait is! 

azokat az utazási ajánlatokat, amelyek megfelelnek a 
fenntarthatóság követelményeinek. Keresd a 

fenntartható úti célokat, ahol óvják a környezetet. 
Válaszd a helyi termékeket és szolgáltatásokat! 

         

TERVEZD MEG

VÁLASZD

TISZTELD
ÉLVEZD

VISZONOZD!

Bővebben a Védett Területek Fenntartható Turizmusának Európai Chartájáról:

www.europarc.org/sustainable-tourism/

FENNTARTHATÓ TURIZMUS – ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
A CEETO program célja, hogy segítséget nyújtson helyi közösségek és vállalkozások 
számára Közép-Európában a környezetkímélő turisztikai szolgáltatások nyújtásában. 
A CEETO az EUROPARC Szövetség Chartájára épít, amely az európai védett területek 
fenntartható turizmusának feltételeit tartalmazza. Ez egy olyan eszközrendszer, ami 
biztosítja, hogy a turisztikai szolgáltatások megőrizzék környezeti értékeiket 
a jövőbeni látogatók és a helyben élők számára is. 


