4 NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCE EKOHOTELE
Cały świat alarmuje na temat nieuchronnego wyczerpania złóż
naturalnych i wciąż niebezpiecznego poziomu zanieczyszczeń w
niemal każdym zakątku ziemi. Istnieje jednak kilka miejsc, które
mogą pochwalić się czystym i zielonym otoczeniem umożliwiającym
odpoczynek w ciszy i spokoju. Hotele też nie pozostają daleko w tym
„zielonym” wyścigu. Część z nich używa ekologicznych materiałów i
inwestuje w rozwiązania przyjazne dla środowiska. Idąc tym tropem redakcja Tourism-Review.pl
prezentuje najbardziej ekologiczne hotele na świecie.

1. Eaton Smart Hotel w Hongkongu
380, Nathan Road, Kowloon, Hongkong
Eaton Smart to typowo ekologiczny hotel z klasą. Na obiekt składa się wspaniały gmach znajdujący
się w centrum Kowloon. Jest on przykryty sarkofagiem w środku bardzo ruchliwej ulicy, co
dodatkowo potęguje jego ekologiczny wymiar. Obiekt spełnia wszystkie standardy certyfikatu
EarthCheck, które zostały ustanowione przez Spółdzielcze Centrum Badawcze. Ręczniki są ponownie
wykorzystywane, a to oszczędza dużo pieniędzy i energii. Blisko połowa dochodów obiektu jest
ponadto przekazywana na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych, co czyni hotel
powszechnie lubianym i szanowanym.

2. Philea Resort &Spa Melaka
2040 Lot Jalan, Ayer Keroh, Melaka, Malezja
Najbardziej uderzający w całym obiekcie jest wysokie drzewo iglaste – „Go Green”, które w całości
wykonane jest ze starych butelek. Ma ono wysokość 9 metrów i w jasny sposób komunikuje
znaczenie recyklingu w dzisiejszym świecie. Drzewo stało się już popularną atrakcją turystyczną w
regionie i udowadnia, że rozwiązania przyjazne dla środowiska mogą także spełniać luksusowe
kryteria. Warto również podkreślić, że ośrodek znajduje się na liście certyfikowanych przez UNESCO
obiektów w Melaka City.

3. Orchard Garden Hotel
San Francisco, USA
Hotel Orchard Garden jest dumą USA i najbardziej ekologicznym obiektem w nowoczesnym i bardzo
ruchliwym San Francisco. Sam hotel i jego obsługa pokazują korzyści wynikające z ekologicznego
stylu życia i wykorzystania materiałów przyjaznych dla środowiska. Obiekt jest wykonany zgodnie z
wytycznymi US Gren Builiding Council i przedstawia malowniczy obraz elegancji i splendoru przy
jednoczesnym zachowaniu zasad ekologii. Wnętrze hotelu bez wątpienia zachęca zatem do
przyłączenia się do „Zielonych” i posiada prestiżowy certyfikat Leadership in Energy &
Environmental Design (LEED).

4. One Aldwych London Hotel
One Aldwych, Londyn, Wielka Brytania
Ten ekologiczny hotel posiada wszystkie cechy Zjednoczonego Królestwa. Będąc w tym
pięciogwiazdkowym hotelu, widać i czuć zasady rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Zastosowano
tam między innymi kanalizację podciśnieniową, energooszczędne lampy Led-owe, chlorowany basen
i wiele innych. Odwiedzenie tego hotelu może być niezwykłą lekcją dotyczącą stosowania
ekologicznych rozwiązań na masową skalę. Warto jednak pamiętać, że jest to hotel luksusowy i ze
względu na swoją lokalizację oferuje usługi najwyższej jakości, tak jak na dzielnicę Covent Garden w
Westminister przystało.
Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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