
   

 
 
 
 

 
 

Zich bewust van het belang van het handhaven van een duurzame ontwikkeling van het 
toerisme en het aannemen van de beginselen en doelstellingen die speciaal zijn aangenomen 
tijdens de Wereldtop over duurzame ontwikkeling 2015, de COP 21 en het Wereldkampioenschap 
voor duurzaam toerisme 20, verbindt HOTEL SORRABONA zich ertoe een duurzaam beheer van 
haar activiteiten, door het aannemen van verbintenissen die gericht zijn op het voorkomen, 
elimineren of verminderen van de impact van onze faciliteiten en activiteiten, zowel intern als 
extern, evenals het optimaliseren van de duurzaamheid van het bedrijf door het gedrag van het 
bedrijf met het milieu te verbeteren. 
 
       In dezelfde zin heeft onze entiteit het volgende Responsible Tourism-beleid aangenomen, 
waarmee zij zich verbindt om te voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in het BIOSPHERE-
lidmaatschap, dat onder meer de wettelijke vereisten omvat die de door het toerisme gegenereerde 
effecten reguleren. . 
 

Evenzo verplichten wij ons om onze medewerkers te motiveren en op te leiden met 
trainings- en bewustmakingsacties over de principes van Verantwoord Toerisme, om goede 
milieupraktijken in het milieu te bevorderen en deel te nemen aan externe activiteiten, en zowel 
intern als extern te informeren over de voortgang en milieuacties van het bedrijf. 

Op dezelfde manier drukt onze vestiging de verplichting uit om te strijden tegen seksuele 
uitbuiting of enige andere vorm van commerciële uitbuiting en intimidatie, met name van kinderen, 
adolescenten, vrouwen en minderheden; en we zijn vastbesloten om universele 
toegankelijkheidsmaatregelen aan te nemen. 
 

Een van onze belangrijkste doelstellingen is om duurzaam management te perfectioneren, 
uitgaande van de verbintenissen van voortdurende verbetering op alle gebieden van 
duurzaamheid: sociaal, economisch en ecologisch, evenals klanttevredenheid. Hiervoor zullen de 
projecten van toekomstige uitbreidingen van de faciliteiten of activiteiten worden onderworpen aan 
criteria van duurzaamheid en efficiëntie in het gebruik van middelen. 
 
      Dit beleid inzake verantwoordelijk toerisme zal worden geactualiseerd wanneer de 
omstandigheden dit vereisen, waarbij in beide gevallen nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen 
worden goedgekeurd en gepubliceerd. 
 
 

 
 
 
 
                 


