Environmentálně šetrný cestovní ruch
18. – 20. února 2014
ANGUS FARM Soběsuky, Nepomuk
Třídenní seminář pro majitele a provozovatele ubytovacích zařízení, restaurací, sportovních
center, muzeí, správce památek, průvodce a další poskytovatele služeb v cestovním ruchu v
Plzeňském kraji.

!
Šetrný přístup k životnímu prostředí přináší finanční úspory a více
spokojených zákazníků. Přijďte si pro inspiraci, jak zefektivnit provoz
Vašeho podniku, oslovit nové návštěvníky, vylepšit jídelní lístek nebo
připravit zajímavý zážitkový program.
Účast na semináři je zdarma.
Ubytování na dvě noci v penzionu 1 080,-- Kč/osoba.

!

Témata semináře:

- Environmentálně šetrný provoz penzionů, hotelů a restaurací –
praktické rady a nápady, jak spořit energie, hospodařit s vodou, vybírat
zařízení a vybavení, provádět úklid a podporovat šetrnější dopravu.
- Není turista jako turista – představení různých forem šetrné turistiky
(pěší a lyžařská turistika, cykloturistika, vodácká turistika,
hippoturistika, geoturistika, zahradní turistika, agroturistika) a potřeb
jednotlivých turistů.
- V hlavní roli zážitek – náměty, jak vytvářet zážitkové programy.
- Spokojený personál = spokojený zákazník – tipy, jak vzdělávat a
motivovat personál.
- Vaříme regionálně, sezónně a hlavně fajnově – kuchařská show s
ochutnávkou, doplněná praktickými tipy, jak vybírat potraviny,
sestavovat menu a vařit „s příběhem“.
- Jak to chodí na farmě – prohlídka Angusfarm Soběsuky.
- Prázdniny na venkově – ukázky dobré praxe venkovské turistiky a
propagace ubytovacích a stravovacích zařízení.

!

Každý jsme jiný. Máme jiné zájmy, jiný životní styl, a proto i odlišné
představy o tom, jak by měla vypadat naše ideální dovolená. Jedno ale
máme obvykle společné. Chceme si během ní odpočinout v čistém a
zdravém prostředí, dobře se najíst a zažít něco zajímavého. I v dnešní
uspěchané době lidé milují příběhy. Poradíme Vám, jak vyprávět ten Váš.

!
Organizace semináře

Seminář probíhá na Angusfarm Soběsuky, Soběsuky 9, 335 01 Nepomuk.
Doporučujeme ubytovat se v místním stylovém penzionu
(www.angusfarm.cz/pension), abyste si mohli seminář naplno užít a
zapojit se i do podvečerního programu. Rezervaci za Vás rádi vyřídíme.
Poplatek 1 080 Kč/osoba za dvě noci včetně snídaně je splatný na místě.
Přihlášku na seminář a ubytování naleznete v příloze.
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Kontaktní osoba: Mgr. Alena Lehmannová, ENVIC, občanské sdružení,
Prešovská 8, 301 00 Plzeň, +420 739 654 809,
alena.lehmannova@envic.cz
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Seminář byl vytvořen v rámci projektu „Specializované vzdělávací programy pro udržitelný rozvoj“ (registrační číslo CZ.
1.07/3.2.02/03.0010), kterému byla poskytnuta podpora z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
ENVIC, o.s., Prešovská 8, Plzeň, tel.:
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377 220 323, www.envic-sdruzeni.cz

