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Wat Vakantiebeurs
Waar Jaarbeurs, Utrecht
Wanneer Vandaag t/m 15 januari

Groene vakantie
naar het Oosten

Wilt u er zeker van zijn dat er vanuit uw accommodatie aandacht is voor
mens en milieu, check dan of het hotel is aangesloten bij de Green Leaf
Foundation. Thaise hotels met dit label zijn er aantoonbaar in geslaagd hun
energieverbruik met een vijfde te reduceren en besteden blijvend aandacht
aan het terugdringen van energie- en waterverbruik onder het motto:
reduce, reuse, recycle, rebuy. Gasten kunnen sinds kort symbolisch een
‘boomblaadje’ kopen. Van de opbrengst worden bossen aangelegd.
www.greenleafthai.org

Tree Tops Khao Sok
Jungle Safari

Wat heeft Azië, en met name Thailand, te bieden als u een ecologische en duurzame rondreis wilt maken? U kunt logeren in
ecohotels en er zijn tal van lokale ondernemingen met oog voor
behoud van de omgeving en de natuur. Het Thaise koningshuis initieert al jaren projecten op het gebied van water-, wind- en zonneenergie. Ook TAT (Tourism Authority of Thailand) maakt zich sterk
voor duurzaam toerisme en ziet het aanbod ecotours sterk groeien.
Het spreekt zelfs van Thailand’s green turn.

Biologisch boeren
Thai Organic Food Farm ligt in Rajburi bij
Bangkok. Als een van de eerste Thaise
bedrijven koos het voor biologisch
boeren. Inmiddels wordt dit voorbeeld
door veel Thaise boeren nagevolgd.
Anotai Gongvatana runt samen met
haar man Kaan Ritkhachorn deze
organische boerderij. Ze richten zich
op het verbouwen van groenten en de
productie van sauzen en chilipasta. In
hun winkel verkopen ze louter producten
die vrij zijn van pesticiden, kunstmest
en chemische conserveringsmiddelen.
Stadsbewoners en toeristen kunnen hier
veel opsteken en gezond leren koken.
www.thaiorganicfood.com

Fietsen langs de klongs

Tip: dé leidraad voor ecoreizen in Thailand is
de gids Thailand 50 Great Green Escapes. Te
downloaden op www.tourismthailand.org.
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Ecohighlights!

Niets fijner in de koude wintermaanden dan u alvast
te oriënteren op een mooie zonnige reis, naar Thailand
bijvoorbeeld. Natuurlijk milieubewust en ecologisch
verantwoord.

Asia by Bicycle organiseert verantwoorde
fietstochten in heel Azië. Tijdens de
tochten logeert u zo veel mogelijk in
lokale, kleinschalige accommodaties.
Stap bijvoorbeeld op de fiets tussen het
hectische verkeer van Bangkok. Zodra u de
Prayarivier bent overgestoken, waant u zich
in een andere wereld. De tocht gaat over
smalle paden door een waterrijk en bosrijk
terrein. Elk weekend is er een drijvende
markt op de klongs. De boeddha met dikke
buik lijkt het allemaal met een glimlach
aan te zien. Wie geluk zoekt, moet een
muntje in zijn navel zien te mikken.
www.spiceroads.com (klik door naar
Responsible Travel)

Win

Duurzaam logeren

Deze safari is een milieuvriendelijke
manier om de schoonheid van het
regenwoud te ervaren. Slapen doe je
in een boomhut. Khao Sok National
Park in Zuid-Thailand herbergt
olifanten, beren, tijgers en zo’n 188
vogelsoorten. Ook ’s werelds grootste
bloem Raffiesia Kerrii bloeit er enkele
dagen in december/januari. Thailand
telt 79 nationale parken.
www.thaisverkeersbureau.nl

Gibbon Rehabilitation Project
Dit initiatief van WARF (Wild Animal
Rescue Foundation) op het eiland
Phuket wil de handel in gibbons
stoppen. Voor 1.500 baht (ca. € 35,-)
kunt u een aap adopteren.
www.gibbonproject.org

Gezond koraal

Bij Mermaid Dive in Pattaya leert u
hoe u als duiker kunt bijdragen aan
het gezond houden van het koraalrif.
Het centrum doet mee aan het
internationale Reef Check-programma
en de jaarlijkse PADI Reef Clean-up Day.
www.mermaiddive.com

Zelf nieuwe energie opdoen?
Flessentempel
Bezoek de tempel
Wat Pa Maha Chedio
Kaew. Deze tempel
in de oostelijke
provincie Sisaket
is door monniken
gebouwd van
1,5 miljoen lege
bierflesjes! Recycling
in optima forma.

Kom op adem in het prachtige health
resort Kamalaya aan de zuidoostkust
van Koh Samui. Het resort is gebouwd
van duurzame materialen en heeft
zijn eigen ecowaterzuiveringssysteem.
www.kamalaya.com

Met dank aan: Eva Air (www.evaair.com),
Wereldcontact (www.wereldcontact.nl),
Sofitel Silom (www.sofitel.com),
Puur & Kuur (www.puurenkuur.nl).

Nuon Winter

35

