Fenntarthatóság
A Hullám Villa építésénél és berendezésénél tudatosan figyeltünk arra, hogy hosszútávon fenntartható, környezetbe illeszkedő, lehetőleg hazai forrásból
származó, természetes anyagokat használjunk. Óvjuk, kíméljük a környezetünket amennyire lehetséges, hogy megmaradjon a következő generációk számára!
-Helyi termelők szezonális, lehetőleg bio termékeit vásároljuk.
-Fairtrade, bio kávét és teákat kínálunk.
-Csomagolás mentes termékeket preferáljuk.
-Próbáljuk kerülni az étel és italpazarlást.
-Hulladékot szelektíven gyűjtjük.
-Környezetbarát tisztítószereket használunk.
-Törölközőt naponta csak kérésre cserélünk.
-Energiafelhasználást folyamatosan figyelemmel kísérjük.
-LED világítást használunk és a légkondicionálók csak 24C-on működnek.
-Kertünket esővízzel öntözzük. Ecosmart csapokat használunk.
-Saját szűrt vizünket Coolplex ozmózis víztisztítóval készítjük. Kérd a saját palackodba a konyhán!
-Papír felhasználást igyekszünk csökkenteni, email és eszámla használattal.
-Helyi, környékbeli kollégákkal dolgozunk, akik gyalog, vagy kerékpárral járnak munkába.
Kérünk nyaralás közben Te is figyelj a környezetedre!
Fedezd fel először a környék nevezetességeit, gyalog, kerékpárral, hajóval, vonattal vagy busszal! Menetrendek, ötletek, térképek a portán.
Környezetbarát közösség részeként mindig nyitottak vagyunk vendégeink fenntarthatóságot támogató javaslataira.
Sustainability
Sustainability was very important to us when we built and designed Hullám Villa. Our goal was to use natural materials from sustainable Hungarian sources
wherever possible. We are committed to doing as much as we can to help protect our environment and sustain for future generations.
-We favour local farmers seasonal, fresh ingredients mostly organic products.
-Fair-trade organic coffees and teas are offered.
-Unpacked products are preferred. We make every effort to avoid food waste.
-Recycling as much as possible.
-Cleaning with Green care products.
-Reuse towels to protect the environment.
-Energy use monitored.
-Reducing electricity by using LED bulbs, AC set for 24C.
-Reducing water use by using Ecosmart taps. We have been collecting rain water for watering the garden.
-Reducing waste bottles by producing our own clean water using the Cooplex osmosis water system. Take your bottle and ask for the water in the kitchen!
-Reducing paper usage by emails and e-invoices.
-Our local staff arriving to work on foot or by bike.
Think green when you travel!
Discover the local sights first, on foot, by bike, boat, train or bus! Timetables, ideas, maps at the reception.
As part of an eco-friendly community, we welcome any suggestions or ideas our guests may have.

