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Bretagne eerste Franse regio met website Duurzaam Toerisme
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Op 26 maart jl. heeft de regio Bretagne haar nieuwe website over duurzaam toerisme
gelanceerd: www.duurzaam-bretagne-vakantie.com. De ontwikkeling van deze website is het
vervolg van het eigen keurmerk “Bretagne Tourisme Durable” dat al langer bestaat. De nieuwe
website stelt de bezoeker in staat om zelf een duurzame vakantie samen te stellen in de regio
Bretagne, aan de hand van vier rubrieken: Duurzaam Bretagne, Leuke adresjes, Ontdekkingen
en Praktische informatie.
Duurzaam toerisme in Bretagne
Al sinds enkele jaren investeren de VVV van Bretagne en haar partners in de ontwikkeling van
duurzaam toerisme in de regio met als doelstelling een evenwicht te vinden tussen toerisme,
sociaaleconomische aspecten en het milieu. Resultaten hiervan zijn onder andere de aangelegde
fietspaden, ecologische accommodaties, beschermde gebieden en biologische restaurants.
Milieubewustzijn van de Nederlandse toerist
De ontwikkeling van deze toegewijde website is een antwoord op de toenemende vraag van
duurzaam toerisme op de Nederlandse markt. De Nederlandse toerist wordt zich meer en meer
bewust van de negatieve effecten van toerisme op het milieu en de lokale samenleving en laat
dit ook vaker meespelen bij het nemen van een beslissing.
Selectie op basis van keurmerken
Enkel de accommodaties en restaurants die een keurmerk hebben ontvangen (zoals Green Key
of het Europees Ecolabel) zullen op deze nieuwe site genoemd worden. Ook de accommodaties
van het eigen keurmerk “Bretagne Tourisme Responsable” hebben een plekje op de site
verdiend.

Noot voor de redactie – niet voor publicatie
Van 27 tot en met 30 juni is er een groepsreis georganiseerd rondom het thema “Duurzaam
Toerisme & Kamperen in Bretagne”. U kunt uw interesse voor deze persreis aangeven bij de
persafdeling van Atout France.
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de persafdeling van
Atout France:
Lieke Vloedgraven – Pers en Marketingattaché Bretagne
T : +31 (0)20 53 53 019
@ : lieke.vloedgraven@franceguide.com
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