
P L A N  J E  V A K A N T I E                                                 Ontdek indien het mogelijk is, de niet-vlieg opties zoals de trein
en de ferry. Kies een accommodatie en activiteiten die milieuvriendelijk zijn en ga
verantwoord om met energie, water en andere hulpbronnen. Bereken en verreken de totale
CO2-uitstoot van uw reis via: www.ibizasostenible.com/co2-ciudadanos.

                                               Deze onderwaterplant is geen zeewier
maar een soort zeegras! Het absorbeert 15 keer meer CO2 dan het
Amazone-regenwoud en houdt ons water kristalhelder. Het
ankeren van boten in 'de weilanden' is illegaal en de schade die
hierdoor wordt veroorzaakt duurt eeuwen om te herstellen.

manieren
om uw vakantie op Ibiza 
duurzaam te maken

                                                                                          Leer meer over de cultuur en
tradities van het eiland en behandel de mensen en de tradities altijd met
respect. Ondersteun de boeren van Ibiza door markten en boerderijwinkels te
bezoeken en ontdek enkele van de heerlijke lokale producten te die worden
aangeboden. 
Meer info op ibizaproduce.org.

BESCHERM POSIDONIA

                                                         Kies een milieuvriendelijke
zonnebrandcrème; het vermindert de vervuiling in het water en
is veel vriendelijker voor ons zeeleven.

VERMIJD CHEMICALIËN  

V E R V O E R                             Help ons de vervuiling terug te dringen door waar mogelijk te
wandelen, te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken. Als je een auto wilt
huren, kies dan voor een elektrisch voertuig. (Je kunt ook de luchtkwaliteit van
het eiland controleren met de nieuwe in-app-tool van Google Maps.) 

                                       Ibiza kampt met ernstige watertekorten. Kies voor
korte douches in plaats van baden en draai de kraan dicht bij het afwassen
of tandenpoetsen. Als u in een hotel verblijft, moet u handdoeken
ophangen en hergebruiken om onnodig wassen te voorkomen.

BESPAAR WATER

                                           Breng een hervulbare waterfles en
herbruikbare tassen mee voor de boodschappen. Koop losse
groenten en fruit om plastic verpakkingen te verminderen. Vraag
of  je de drankjes zonder rietje worden geserveerd.

VERMIJD PLASTIC

                                        Ruim je rommel achter je op!!! Scheid je afval
altijd en gooi het in de juiste recyclingcontainers.
SCHEID AFVAL

                                             Gooi je sigarettenpeuken niet op de
grond en stop ze vooral niet in het zand op het strand; het
kan 10 jaar duren voordat ze worden afgebroken en
schadelijke gifstoffen in het milieu terechtkomen.

ROKERS OPGELET!

                                                                            Respecteer de lokale
omgeving door ervoor te zorgen dat je niet over beschermde gebieden
zoals zandduinen loopt en niets van de flora en fauna van het eiland
mee naar huis neemt (behalve foto's). Als je een schildpad of zijn eieren
op het strand ziet, raak ze dan niet aan en bel meteen 112.

BESCHERM ONZE BIODIVERSITEIT 

RESPECTEER HET E ILAND & KIES LOKAAL 

DONATIE

Volg ons op social media @ibizapreservation @IBZpreservation

https://ibizaproduce.org/

