KLEINE ‘GROTE’
GEBAREN VOOR EEN
VERANTWOORD EN
DUURZAAM TOERISME,
EN BOVENAL OM TEN
VOLLE VAN UW
VAKANTIE TE GENIETEN!

U VINDT ONS IN HET ZUIDEN VAN SARDINIË, BIJ HET
STRAND VAN COSTA REI, TUSSEN HET BESCHERMDE
MARIENE GEBIED VAN CAPO CARBONARA EN HET
NATUURGEBIED VAN CAPO FERRATO, ÉÉN VAN DE MOOISTE
EN BEST BEWAARDE BESTEMMINGEN TER WERELD.

Sinds jaren stimuleert Tiliguerta een verantwoord en duurzaam toerisme
dat het milieu, de economie en de locale gemeenschap respecteert,
zich ervan bewust zijnde dat dit inmiddels een essentiële voorwaarde
is geworden. Wij richten ons tot de toerist die in zijn DNA een idee
van vakantie heeft dat gebaseerd is op respect en ontdekking van de
omgeving. Een reiziger die het besef heeft dat de natuur moet worden
behouden en die in de vakantie de mogelijkheid pakt om enogastronomie,
ambachten, tradities en locale flora en fauna te ontdekken.

ELEKTRICITEIT
VERBRUIKSVERMINDERING
Tegenwoordig is het verminderen van het
elektriciteitsverbruik essentieel. Bij Tiliguerta
gebruiken we voornamelijk LED-verlichting om u
kwaliteitslicht te bieden dat duurzamer voor het
milieu is. De gasten moeten hun deel bijdragen.
Het eerste en meest eenvoudige advies is om
geen apparaten aan te laten die u niet nodig hebt:
schakel, bijv., het licht uit in de kamer waar niemand
aanwezig is, of zet de computer uit als u deze niet
gebruikt.

KOELKAST
De koelkast in uw huis heeft een laag verbruik, maar
er moet verstandig mee worden omgegaan. De deur
moet zo min mogelijk open worden gehouden om
het verspreiden van de binnen opgeslagen koude
temperatuur te voorkomen.

OPLADERS
Veel gasten hebben de gewoonte om hun
telefoonoplader in het stopcontact te laten hangen.
Een oplader die nog in het stopcontact zit verbruikt
echter onnodige energie! En het gaat niet om een
laag verbruik: ongeveer de helft van wat wordt
verbruikt wanneer de telefoon oplaadt. Bovendien
dient het nergens voor.

ZONDER
TV

“MAAR HOE... EEN 4-STERRENCAMPING
EN ER IS NIET EENS EEN TV?”
Dat hebben sommigen van onze gasten gedurende
de jaren ook gedacht. Oh ja, er is geen tv-aansluiting
op Tiliguerta, met uitzondering van in het restaurant
en in de bar
Dit is een keuze geweest die we vanaf het begin
hebben gemaakt omdat we een ideale plek wilden
creëren waar men, na de dagelijkse sleur en de
gedurende het jaar opgebouwde stress, de ‘’stekker
eruit kan halen’’ om tot rust te komen, door te
luisteren naar het constante getjilp van de vogels, of
door een waardevoller contact op te bouwen met
onze naasten.

WATER

KOELING

EEN ONMISBARE HULPBRON

LUCHTVERVERSING

Tot enkele decennia geleden leek water een
onuitputtelijke en goedkope bron. Vandaag de dag,
vooral op plaatsen als Sardinië, gekenmerkt door
een droog klimaat vergeleken met het Italiaanse
gemiddelde, realiseert men zich dat water een
kostbare, essentiële en beperkte hulpbron is: het is
noodzakelijk dat we allen bijdragen aan een bewust
gebruik en we verspilling vermijden.

Het is noodzakelijk om dagelijks binnen lucht te
verversen, maar voor een complete verversing is
het genoeg om het raam een paar minuten open te
hebben. Het is handig om dit ‘s ochtends te doen
om zo verhitting van de kamers gedurende de dag te
verminderen. Natuurlijk met de airconditioning uit.

KRANEN SLUITEN

Airconditioning is erg duur, zowel in economisch als
ecologisch opzicht, en mag alleen worden gebruikt
in geval van echte nood en wanneer de hitte moeilijk
te verdragen is. Daarnaast hebben veel artsen
ontdekt dat overmatig gebruik van kunstmatige
gekoelde lucht slechte gevolgen heeft voor de
gezondheid: een goed gevoel van opluchting van de
hitte kan men al bereiken door de temperatuur niet
meer dan 5 of 6 graden te verminderen vergeleken
met buiten. De wisseling van de seizoenen is een
natuurlijk verschijnsel, en het een beetje warm
hebben in de zomer is normaal.

Vaak staat de kraan door afleiding onnodig open
tijdens het uitvoeren van de dagelijkse hygiëne,
zoals bij het tandpoetsen, het wassen van de handen
of het gezicht, of het scheren. Het is totaal onnodig
en ongepast om de kraan open te laten tijdens deze
handelingen. Dit lijken logische adviezen, maar
er zijn maar weinig mensen die ze opvolgen. Het
herhaalde gebaar van het openen en sluiten van de
kraan zal iemand misschien vervelend vinden, maar
de besparing van een kostbaar goed zoals water
maakt dit beetje aandacht de moeite waard.

MATIG GEBRUIK VAN DE AIRCONDITIONING

AANDACHT VOOR DE TEMPERATUUR

BEDIENING VAN DE AIRCONDITIONING

Vaak wordt water op een hogere temperatuur
gebruikt dan werkelijk nodig is. Het is voldoende om
lauw water te gebruiken, door aan het koude water
een voldoende, maar niet overmatige hoeveelheid
van warm water toe te voegen.

Tiliguerta heeft, waar mogelijk, haar accommodatie
zo geplaatst dat genoten kan worden van schaduw,
waardoor het gebruik van airconditioning beperkt
blijft. Onze airconditioners zijn uitgerust met een
ontvochtigingsfunctie: in veel situaties is het de
ontvochtiging van lucht, in plaats van een sterke
afkoeling, die voor opluchting zorgt.

AFWAS
Het doen van de afwas impliceert een noodzakelijk
waterverbruik, maar dit kan op slimme wijze worden
gereduceerd. In het geval van de afwas met de hand,
is het gewenst om de tijd waarin men het water door
de gootsteen laat stromen te minimaliseren.
De afwas zou niet moeten plaatsvinden onder een
continue straal water, maar in een bak waar het
water goed kan worden gebruikt voor een grote
afwas. De straal water hoeft dan uitsluitend op het
einde voor het naspoelen te worden gebruikt.

WASSEN VAN ETEN
Ook in de keuken, net zoals in de badkamer, is het
mogelijk water te besparen: bij het wassen van
groenten, ruit en ander eten onder de kraan wordt
een aanzienlijke hoeveelheid verspild, want er
stroomt gemiddeld twintig liter water per minuut!
Het is veel goedkoper om het eten te wassen in
een kom met water, die slechts een liter of twee
bevat, en waarmee nog steeds goed kan worden
schoongemaakt.

Als u de airconditioning gebruikt, vergeet dan niet
om altijd de deuren van uw accommodatie dicht te
houden. Wanneer u de accommodatie verlaat, wees
dan altijd zo verstandig om de airconditioning uit te
schakelen als dit niet automatisch gebeurt met het
sluiten van de deur.

AFVAL
HET GESCHEIDEN VERZAMELEN MAAKT HET
VERSCHIL
Op Tiliguerta voeren we een zorgvuldigde
gescheiden verzameling uit op de plaatsen waar dit
wordt aangegeven met grote borden in het Italiaans,
Engels, Duits en Frans, en waar het symbool van
een hagedis, de Tiliguerta Podarcis, uitlegt hoe het
afval te scheiden voor een optimale recycling. We
raden onze gasten ten zeerste aan om het AFVAL
TE SCHEIDEN , zoals is voorgeschreven door de
wetgeving van dit gebied, om te voorkomen dat er
wettelijke sancties volgen, maar bovenal om het
milieu zo min mogelijk te belasten.

PET
FRIENDLY
TILIGUERTA IS COMPLEET
DIERVRIENDELIJK EN GESPECIALISEERD
IN DE ONTVANGST VAN HONDEN.
Wij heten allen die ervoor kiezen om hun vakantie
met hun eigen viervoetige vrienden door te brengen
van harte welkom, want we zijn absoluut tegen het
achterlaten van honden, een steeds terugkerend
fenomeen bij het naderen van het zomerseizoen.
Ons doel is ervoor te zorgen dat een hond de gehele
vakantie doorbrengt met zijn menselijke vriend en
dus niet in de accommodatie opgesloten blijft, terwijl
zijn baasje zich vermaakt op het strand. Daarom
hebben we Tiliguerta Dog Pool, een zwemband van
60m2, gemaakt, alsook Tiliguerta Dog Beach, een
ingerichte zone op het strand geheel gewijd aan
onze viervoetige vrienden, waar honden vrij zijn om
te spelen, te socializen, te rennen zonder riem en te
wassen. Onthoud dat het volgens de Italiaanse wet,
niet is toegestaan om de hond op het strand buiten
de voor honden ingerichte zone te brengen.
Binnen de Bungalow Superior vindt u een kennel en
twee kommen op maat voor uw hond. In de andere
accommodaties is de set van de kennel en twee
kommen op aanvraag, evenals een extra set voor
een eventuele 2e hond.
Als uw hond de gewoonte heeft op het bed te gaan,
vragen wij u vriendelijk om uw eigen bedsprei te
gebruiken. Als u deze bent vergeten, kunt u een
deken bij de receptie vragen.
Het is absoluut verboden om de hond - van welke
omvang dan ook - in de accommodatie te wassen.
Wij raden u het gebruik van de speciale badkuip aan
bij het zwembad voor honden.

Binnen Tiliguerta moeten honden altijd aangelijnd
zijn en zij moeten vergezeld worden buiten de
accommodatie voor het doen van hun behoeften:
de zakjes voor het verzamelen van uitwerpselen
zijn verkrijgbaar bij de receptie, of te koop bij onze
winkel op het pleintje.

BINNENINRICHTING

gebruiken, wat waarschijnlijk niet overeen zal komen met het gehele verblijf, om
zo te besparen.

Wij raden onze gasten aan, vooral degenen
die hebben gekozen voor een verblijf in een
Bungalow superior, om voorzichtig de gordijnen
open te schuiven om scheuren te voorkomen en
kunstvoorwerpen, zoals wandtapijten, decoratie en
sculpturen niet vies te maken, omdat het unieke
stukken betreft die uw accommodatie mooi en
origineel moeten maken.

DE MOTORFIETS

BUITENINRICHTING
Indien er buitenmeubilair op de veranda aanwezig
is, raden wij onze gasten aan om tijdens hun verblijf
aldaar hier met de grootste mogelijke zorg mee
om te gaan, en om vanwege hygiënische redenen
niet met natte kleding op de sofa’s en kussens te
gaan zitten (of het nu gaat om zee- of kraanwater)
om onuitwisbare vlekken of andere schade aan het
meubilair te voorkomen.

DUURZAME
MOBILITEIT

HET PLEZIER VAN WANDELEN
Vooral op vakantie moeten we het genoegen van
een mooie wandeling herontdekken. Zij het om
zich te ontdoen van de drukte van een werkjaar, zij
het om te ontdekken hoeveel mooie landschappen
en geuren een pad langs de zee kan bieden, net
buiten Tiliguerta. Een goede wandeling is goed
voor onze gezondheid en stelt ons in staat om een
milieuvriendelijkere vakantie door te brengen. Vraag
bij de receptie om meer informatie over excursies
rond Tiliguerta: zij adviseren u de meest geschikte
routes voor uw interesses en kunnen.

DE FIETS
De fiets is een praktisch, sportief middel, dat
bijdraagt aan de gezondheid en bovenal niet
vervuilend is. Rond Tiliguerta is er weinig verkeer,
wat het geschikt maakt voor zowel mountainbikes
als stadsfietsen. Er wachten adembenemende
uitzichten op verlaten baaien, archeologische
vindplaatsen, bergen, bossen, vijvers en lagunes op
u. En als u geen fiets heeft, kunt u deze huren bij de
receptie.

VOORUIT, ER IS PARKEERPLAATS
Wanneer er geen alternatief is voor de auto, kunt
u alsnog intelligent hiervan gebruikmaken om de
consumptie en vervuiling sterk te verminderen. Als
u bent gearriveerd op Tiliguerta met de shuttle en u
wenst een auto te huren bij onze receptie, dan kan
dit enkel voor de dagen waarop u deze werkelijk zal

Niet iedereen heeft de wens of is in de fysieke gesteldheid om te fietsen, ook
vanwege de ongelijkheid van de bodem als gevolg van de aanwezigheid van
vele beklimmingen en afdalingen in de prachtige paden die Tiliguerta omringen.
Daarom heeft u de mogelijkheid om direct bij de receptie een scooter te huren.
Natuurlijk moet het gebruik van motorfietsen onder veilige omstandigheden
plaatsvinden, hierbij altijd oplettend op het verminderen van de snelheid als het
terrein ongelijk is en altijd een helm dragend.

BOODSCHAPPEN
VOEDSELVERSPILLING

Vaak wordt kwaliteitseten weggegooid, omdat het over de datum of slecht is
geworden, of omdat het al in de pan of op het bord heeft gelegen. Door het kopen
en bereiden van het eten te stroomlijnen kan een aanzienlijke vermindering van
uitgaven en afval optreden. Het is beter om minder eten te kopen, om het zo altijd
vers te hebben en te voorkomen dat het moet worden weggegooid.

DE KEUZE VAN DE PRODUCTEN
Het restaurant en de supermarkt aanwezig op Tiliguerta hebben een beleid dat
uitgaat van zo min mogelijk kilometers, op zoek gaande naar verse producten in
Sardinië dat vaak van locale producten afkomstig is. Bovendien is het restaurant
één van Tiliguerta’s sterke punten. Het gebruik van eenvoudige ingrediënten, op
0 kilometer afstand, want op deze plaats geteeld, staat het ontdekken van de
authentieke smaken van het gebied toe. De gerechten die bereid zijn door onze
chef-koks zijn geïnspireerd op Sardijnse en Italiaanse tradities. In de supermarkt
kunt u ervoork kiezen om verantwoord eerlijke en lokale producten te kopen.

GEBRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN
Op Tiliguerta wordt de schoonmaak op het hele terrein uitsluitend uitgevoerd
met binnen 48 uur biologisch afbreekbare wasmiddelen omdat deze zo min
mogelijk invloed hebben op het milieu. Echter, ook als een wasmiddel voor tachtig
procent biologisch afbreekbaar blijkt (zoals we kunnen zien op de verpakking),
betekent dit niet dat het niet vervuilend is. Daarom is het noodzakelijk om altijd
de minimaal benodigde hoeveelheid te gebruiken: we realiseren ons dat voor een
goude schoonmaak echt maar weinig wasmiddel nodig is. In onze supermarkt zijn
er biologisch gecertificeerde was- en reinigingsmiddelen aanwezig die van de tap
worden verkocht, om zo het plasticverbruik te verminderen. Ja, want hergebruik is
zelfs beter dan recyclen.

HET PLEZIER VAN DELEN
Als u ervoor kiest om te eten in het restaurant, vragen wij u om te gaan zitten
aan onze ‘sharing table’, de tafel van het delen: dit is een geweldige manier om
nieuwe vrienden te maken op vakantie! En voor degenen die dagexcursies wensen
te maken naar het strand of het binnenland, zijn er lunchpakketten beschikbaar
die direct kunnen worden besteld bij het restaurant.

ALS U TOT HIER BENT GEKOMEN EN ALLES HEBT GELEZEN,
DANKEN WIJ U VOOR UW AANDACHT EN WENSEN WIJ U EEN
PRETTIG VERBLIJF!

