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ONTDEK HET NIEUWE REIZEN biedt toerist praktische handvatten
Duurzaam reizen zorgt voor meer vakantieplezier. Niet alleen levert het jou meer op, ook het milieu, de flora en
fauna, en de ontvangende bevolking hebben er baat bij. In het boekje Ontdek het nieuwe reizen worden door middel
van cartoons en korte stukjes tekst 25 thema’s belicht. Een uitgave met een knipoog, maar wel een die je stimuleert
na te denken over je manier van reizen.
Niet elk dorp in Afrika zit te wachten op toeristen, maar als je rekening houdt met de lokale gewoonten en gebruiken,
zul je je eerder welkom voelen. Wie de specialiteiten van het land wil proeven, gaat eten waar veel lokale bewoners
komen. Als dierenwelzijn je aan het hart gaat, bezoek je geen evenementen waar wilde dieren kunstjes moeten
vertonen. Wanneer je je waterfles regelmatig hervult, voorkom je een berg afval. Als je voor een accommodatie met
een duurzaamheidskeurmerk kiest, beperk je de CO₂ uitstoot. Het zijn zomaar enkele voorbeelden uit Ontdek het
nieuwe reizen.
Het boekje geeft tips waar je als reiziger ook echt iets mee kunt. Geen zware kost maar luchtig en relativerend. Het laat
zien hoe je door het net even anders te doen je méér uit je reis kunt halen. De boodschap van Ontdek het nieuwe reizen
is vooral positief. Door bewuster op reis te gaan, krijg je niet alleen meer oog voor natuur, milieu en bewoners, maar
heb je ook meer kans op leuke contacten en bijzondere ervaringen.

Duurzaam reizen jaar
De UNWTO heeft 2017 uitgeroepen tot het Jaar van Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling. Het boekje Ontdek het
nieuwe reizen sluit perfect aan bij de onlangs gestarte TRAVEL, ENJOY AND
RESPECT campagne van UNWTO. Secretaris-generaal Taleb Rifai van UNWTO verwoordt het doel van
deze campagne als volgt : “Whenever you travel, wherever you travel, remember to: respect nature,
respect culture, and respect your host. You can be the change you want to see in the world. You can
be an ambassador for a better future.”

Over de uitgever

Informatie Verre Reizen (IVR) uit Nijmegen geeft het boekje uit ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de
landenserie TE GAST IN. Reisuitgaven die je als reiziger met andere ogen laat kijken.
Geen informatie over bezienswaardigheden maar over het dagelijks leven in verre vakantiebestemmingen. Hiermee
krijg je meer inzicht in de levenswijze en omgangsvormen van de bewoners van het land. De serie telt momenteel ruim
30 uitgaven. Zie: www.tegastin.nl
Ontdek het nieuwe reizen (56 p., 2de herziene druk, september 2017, ISBN 978 94 6016 077 6).
Samenstelling: Kees van Teeffelen. Illustraties: Rob Derks. Uitgave Informatie Verre Reizen, Nijmegen. Verkrijgbaar in print (€ 4,95)
via boekhandel, Bol.com en webwinkel. Digitaal (€ 0,99) via www.tegastin.nl.
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