
CEETO

FENNTARTHATÓ TURIZMUS 

helyi közösségek számára

A fenntartható turizmus olyan módon hajt hasznot, ami mind a természet, mind a 
helyi kultúra számára ideális. Felelős módon gyarapodhatunk a látogatók által 
gazdaságilag, miközben a természetet is megóvjuk a jövő generációi számára.      
De mindehhez nekünk, a helyi közösségeknek kell jó példát mutatni. 

A fenntartható turizmus akkor tud jól működni, ha a védett területeket vezető 
szakemberek, a vállalkozók, hatóságok, és a saját helyi közösségeink együttműköd-
nek a minőségi turisztikai élmények érdekében. Védelmeznünk kell a 
természeti és kulturális értékeinket, hiszen ezek jelentik a vonzerőt a turisták számára. 

...választhatjuk a 

FENNTARTHATÓ TURIZMUST!

saját elkötelezettségünk ellenére nem vehetjük természetes-
nek azt, hogy a hozzánk ellátogató turisták is hozzánk hasonló 
módon, felelősen vigyázzanak környezetünkre. DE

Egyre többen tartjuk fontosnak a természet védel-
mét. Mint védett területek környékén lakók, meg-
próbálunk minél kevesebb erőforrást pazarolni, és 
− a hagyományok mellett a modernitást is szem 
előtt tartva − megőrizni a természet értékeit. 

MIÉRT?

AZONBAN

amit megtehetünk, hogy a látogatókhoz 
fordulva felelős viselkedésre kérjük őket a 
védett terülteken. Fontos, hogy mi magunk 
pedig jó példát mutassunk a turistáknak a 
természet megóvására. 

Bővebb információk a CEETO Interreg Central Europe-ról:

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

a helyi közösséged gazdasági és társadalmi 
kezdeményezései révén, amelyek 
önfenntartáshoz és a fiatalok helyben 
maradásához vezethetnek. 

A turisták imádják a helyi 
ételeket és kultúrát. 

Tedd számukra elérhetővé 
és vonzóvá termékeidet. 

Hirdesd termékeiden azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket a természeti értékek megőrzéséért teszel. 
Címkékkel jelezheted a turistáknak üzleti vállalkozásod 
hozzáadott értékét. 

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. 

a természetet fenntartható módszerek alkalmazásával. Ilyen a szelektív 
hulladékgyűjtés, és a természeti erőforrások felelős használata. 
Ez segít megőrizni az adott terület vonzerejét és hozzájárul a 
természet ellenállásához a turizmus negatív hatásaival szemben. 

olyan kezdeményezésekben, programokban, melyek célja a 
védett területek fenntartható turizmusának fejlesztése. 

Egységben az erő, közösen többre vagyunk képesek!

         

VÉDELMEZHETI 

VÁLLALJ SZEREPET

GYARAPODJ 

KÍNÁLJ!

SÖPÖRD BE AZ ELISMERÉST!

Bővebben a Védett Területek Fenntartható Turizmusának Európai Chartájáról:

www.europarc.org/sustainable-tourism/


