Een nieuw tijdperk
van ontdekken
Op een Avilaverantwoorde
manier

Verantwoord Toerisme
Reizen biedt een prachtige kans om bij te dragen aan natuurbehoud, dierenbescherming en
armoedebestrijding. Met een kleine voetafdruk wordt een grootse betrokkenheid gecreëerd.
De afgelopen decennia heeft verantwoord toerisme eraan bijgedragen dat steeds meer natuurgebieden
werden uitgeroepen tot Nationaal Park en werd een deel van de noodzakelijke inkomsten gegenereerd om
deze gebieden te beschermen. Soorten werden behoed voor uitsterven, miljoenen kansarme mensen vonden
een baan en zetten onder andere stropersactiviteiten aan de kant. Een focus op Verantwoord Toerisme maakt
voor vele mensen en dieren daadwerkelijk een verschil en kan zelfs bijdragen aan een beter begrip tussen
culturen en over globale vraagstukken.

De groene kant van Avila Reizen
Als reisorganisatie hebben wij een grote rol in het zorgdragen dat er een
verantwoorde werkwijze wordt aangehouden in de gehele keten, van transfer, naar
accommodatie, naar lokale agent en natuurlijk bij onszelf.
Vandaar ook ons besluit tot het oprichten van onze eigen Stichting: Avila
Foundation. Met de Avila Foundation zijn wij mede-eigenaar van ‘Casa Blanca’, een
huis in de provincie Sucre in Venezuela, waar kansarme kinderen dagelijks een
warme maaltijd wordt aangeboden en waar gelegenheid is te spelen, te leren en te
dromen. Tevens hebben wij de afgelopen jaren vele donaties gedaan aan onder
andere het Wereld Natuurfonds, de Jimmy Nelson Foundation, het glazen huis en
Sol y Luna in Peru.
Tevens zijn wij officieel agent voor National Geographic Expeditions voor reizigers
in Europa, waar een deel van de opbrengsten ten goede komt aan het realiseren
van de doelen van de National Geographic Society om te werken aan een planeet
in evenwicht.

Pura Vida in Costa Rica
Een bestemming waar
duurzaamheid in de genen
van de lokale bevolking zit.

Avila Reizen heeft als missie verantwoord te ondernemen met gerichte doelen die positief
bijdragen aan natuurbescherming, armoedebestrijding en de betrokkenheid van lokale
gemeenschappen.
Samen met onze werknemers en partners streven we naar hogere standaarden voor
verantwoord toerisme en motiveren en adviseren we onze reizigers om op een meer
duurzame en verantwoorde manier op reis te gaan, zodat we niet alleen vandaag de dag,
maar ook in de verre toekomst van onze mooie planeet kunnen genieten.

Onze missie voor Verantwoord Toerisme

Avila Reizen & Verantwoord Toerisme
Avila Reizen zet zich meer dan ooit in voor verantwoord toerisme en maakt u daar graag
onderdeel van!
Wat doet Avila?

- Wij compenseren standaard de CO2 uitstoot van iedere door ons
geboekte vlucht (voor de klant en voor het team wanneer zij voor Avila Reizen op pad gaan).
- Voor iedere reis die bij ons wordt geboekt houden wij standaard € 10,- per persoon in om te
doneren aan de ‘Avila Foundation’ stichting en bieden wij de klant de optie om deze donatie
te verhogen.
- We selecteren onze partners ter plekke, met name te verblijven accommodaties en lokale
partijen die excursies verzorgen en diepgang geven aan de reis op duurzaamheid en initiatief
op het gebied van natuurbescherming en betrokkenheid van/met de lokale
gemeenschappen.
- Onze twee duurzaamheidscoördinatoren, Laura Schenk en Sietske van Leusden, dragen zorg
voor de juiste uitvoer van het Avila Reizen duurzaamheidsbeleid.
- Aangesloten bij ANVR en in samenwerking met het certificeringprogramma Travelife zetten
we ons in voor een duurzame toekomst.
- Op ons kantoor in hartje Haarlem proberen we door recycling, vervoer met openbaar
vervoer en het vermijden van plastic wegwerpartikelen onze persoonlijke negatieve impact
zoveel mogelijk te verkleinen.

Galapagoseilanden in
Ecuador
Sinds 1979 UNESCO
werelderfgoed; een bezoek
is alleen mogelijk in
navolging van de strikte
Galapagos Nationaal Park
reglementen.

Vliegreizen hebben een negatieve impact op het milieu. In Europa kunnen verschillende
bestemmingen goed per trein bereikt worden en staan de eerste elektrische huurauto’s
al tot uw beschikking. Voor de meeste van onze bestemmingen is vliegen echter de
manier om er te komen. We zorgen voor een CO2-compensatie voor de benodigde
internationale vliegreizen, om zodoende de negatieve impact hiervan te minimaliseren.

Avila Reizen & Vliegreizen

Avila Reizen & Op locatie

Om onze ontdekkingsreizen zo duurzaam mogelijk te maken, werken we
nauw samen met onze lokale partners. Experts die het waarborgen van de
natuur- en cultuurschatten van hun land net zo hoog in het vaandel hebben
staan als wij. Dit doen wij:

Misool Eco Resort Indonesië

- Onze voorkeur gaat uit naar duurzame accommodaties, die zich niet alleen
inzetten voor een minimale impact op de natuurlijke omgeving, maar ook
zorg dragen voor hun personeel en de lokale gemeenschap.

Een tropisch paradijs waar
duurzaam toerisme een
beter leven creëert voor de
lokale bevolking en het
ecosysteem.

- De uitvoer van transport ter plaatse wordt met goede, nieuwere voertuigen
gedaan, waarbij de uitstoot minder vervuilend is dan verouderde modellen.
- We hebben een aanbod van excursies die de natuurlijke omgeving,
plaatselijke cultuur en aanwezige wildlife respecteren en die worden
uitgevoerd met professionele, lokale gidsen, die hiervoor eerlijke
arbeidsomstandigheden en loon krijgen.

Onze 2020-2025 doelen op gebied van Planet
Invoering van CO2-compensatie voor de hele reis.
Invoering van het gebruiken van duurzaam papier voor het kantoor, de reisbescheiden en de brochures.
Reizigers bij offertes informeren over de verantwoord toerisme ingrediënten van betreffende reis.
Werknemers per kwartaal informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam toerisme.
Een keer per half jaar communiceren via een nieuwsbrief met onze partners over onze duurzaamheidsdoelen.

Onze 2020-2025 doelen op gebied van Wildlife
Voortzetten van donaties aan goede doelen gericht op onderzoek en bescherming van wildlife, zoals het WNF.
Alleen excursies aanbieden waarbij wildlife wordt beschermd en geen negatieve effecten ondervinden van het bezoeken
van deze dieren.
Samenwerkingen aangaan met lokale projecten die zich inzetten voor het beschermen van wildlife, of opvang, herstel &
uitzetting van gewonde dieren.
Reizigers bij boeking informeren over specifieke wildlife-voorschriften in de desbetreffende bestemming.

Onze 2020-2025 doelen op gebied van People
Uitbreiding van de Avila Foundation met meer lokale projecten & internationale organisaties.
Per bestemming minimaal 5 excursies aanbieden die gericht zijn op ondersteuning van de lokale of inheemse cultuur.
Samenwerkingen aangaan met lokale projecten die zich richten op de ontwikkeling en educatie van de lokale bevolking.
Reizigers bij boeking informeren over specifieke tradities, gebruiken en gewoontes in de desbetreffende bestemming.
Monitoren dat al onze lokale partners zorgen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en loon van lokaal personeel.

De duurzaamheidsdoelen van
Avila Reizen dragen bij aan
verschillende Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van
de Verenigde Naties die in 2015
zijn vastgesteld voor de mondiale
ontwikkelingsagenda voor 2030.

