REJSE

7 STEDER DU KAN BESØGE

med god
samvittighed
De fleste af os vil helst sætte et diskret klimaaftryk og rejse så
bæredygtigt som muligt. Specielt hvis destinationerne i sig
selv giver oplevelser ud over de sædvanlige. Her får du syv gode
bud – alle inden for Europa.
A f H A N N E H Ø I B ERG > Fo to P R

TÅ S I N G E
MIDT I NATUREN
Med en beliggenhed ud mod Svendborgsund
i Det Sydfynske Øhav har Thorséng Nature Resort de bedste forudsætninger for at give sine
gæster et ophold i pagt med naturen. Man bor
i high-end telte møbleret med rigtige senge,
redt op med puder og dyner. Der er også et
hyggeligt loungeområde i selve teltet, strøm til
opladning af telefoner og træterrasse udenfor.
Selv om stranden, havet og engene venter
med alle de muligheder for at være aktiv,
dét indebærer, har resortet eget moderne
wellnesscenter med fokus på at forkæle krop,
sjæl og sind med blandt andet yoga-inspireret
morgentræning og flydeterapi i varmtvandsbassin. For at understøtte kroppens velvære er de
retter, der serveres i caféen, 100 procent plantebaserede, økologiske, gluten- og sukkerfri og
antiinflammatoriske.
Thorséng Nature Resort er bygget op omkring
en gammel stråtækt slægtsgård på det vestlige
Tåsinge og drives af Bodil Brems og Anders
Hulgaard. Du kan læse mere her: thorseng.dk.
Klimapåvirkning: 18 kg CO² for to personer
med tog/bus retur København-Tåsinge.
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T YS K L A N D
ØKOLANDSBY VED ELBEN
For 20 år siden var den tidligere østtyske landsby
Scmilka nær grænsen til Tjekkiet i sørgelig
forfatning. Flertallet af de 69 huse, der klatrer
op ad bjerget fra flodbredden, var forladt, og
man skulle være mere end visionær for at se
mulighederne i forfaldet. Men det kunne en
enkelt mand, og i dag er Schmilka forvandlet til
eventyrlig, bæredygtig virkelighed.
Schmilka ligger midt i nationalparken Sächische Schweiz direkte ved Elben, og Sven Erik
Hitzer kom hertil første gang på en vandretur.
Han forelskede sig i de tomme bygninger med
den smukke beliggenhed, købte de fleste af
husene og renoverede dem ud fra bæredygtige
principper – bl.a. med maling uden formaldehyd
og træ uden giftig imprægnering. Allerede i 2007
åbnede det første certificerede økologiske hotel
i delstaten Sachsen, Bio- & Nationalparkhotel
Helvetia, og siden har landsbyen fået flere
bæredygtige hoteller og pensioner. Sven Hitzer
har også købt den århundredgamle landsbymølle, der nu har eget bageri. Økolandsbyen er et
oplagt udgangspunkt for en bid af cykelturen
Elbradweg, der følger floden over 1300 kilometer eller en af Tysklands smukkeste vandreruter,
den 120 kilometer lange Malerweg. Det er let at
komme stationen til Schmilka-Hirschmühle med
tog. Info – også om transport – på schmilka.de.
Klimapåvirkning: 39 kg CO² for to personer
med tog København-Schmilka og retur.
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TJ E K K I E T
MODERNE TIDER
I VINLAND

Foto: Pe te r Kva rn s trom

I en vellykket fusion mellem en præstebolig fra 1700-tallet og stram nutidig arkitektur i træ byder Café Fara i den tjekkiske
vinlandsby Kletnice både på ny gastronomi
baseret på råvarer af egen avl plus en
lille håndfuld værelser i lys, moderne stil.
Ovenikøbet følger der lån af e-bikes og
trehjulet elbil med i værelsesprisen.
Kletnice putter sig i Palavabjergene, et
af de vigtige vindistrikter i det sydlige
Mæhren i det østlige Tjekkiet. Lidt uden for
de fleste turisters radar, men et gudesmukt bakket landskab med bølgende
vinmarker og skovklædte bjerge krydret
med pastelfarvede landsbyer og overdådige eventyrslotte. Plus Tjekkiets bedste
og varmeste klima. Her er det oplagt at
lege livsnyder med vinsmagning og ture
på de mange, fint afmærkede vandre- og
cykelruter.
Café Fara er den optimale base med lyse,
individuelt indrettede værelser, swimmingpool og caféen, der byder på økologiske
retter af råvarer fra eget landbrug. Dét til
priser, der ligger mindst en tredjedel under
de danske, cafefara.cz.
Klimapåvirkning: 167 kg CO² for to
personer i egen bil København-Kletnice
og retur.

58

PSYKOLOGI 04/2022

KØ B E N H AV N
EN BID AF BALI
Om du tager toget fra Aarhus eller cyklen hjemmefra i
København er underordnet … boutiquehotellet Manon Les
Suites ved søerne centralt i hovedstaden sparer dig under
alle omstændigheder for de mængder af CO², en flyrejse til
Bali ville have resulteret i.
Allerede i den intime lobby begynder roen at brede sig. Og
når du står i hotellets eksotiske hjerte, Junglefish Pool – en
frodig atriumgård med hængende lianer og tropisk plantevækst, som strækker sig hele vejen op gennem hotellet –
befinder du dig på en destination fjernt fra Danmark.
Manon Les Suites er del af Guldsmeden Hotels, en af
Danmarks førende hotelkæder inden for bæredygtighed.
Restauranterne har det økologiske Ø-mærke i guld, og
hotellet lever op til Green Globes 44 nøglekriterier
(omfatter blandt andet udledning af drivhusgasser og
spildevandshåndtering til genbrug og ansættelse af lokal
arbejdskraft), elementer du egentlig ikke mærker som
gæst. Guldsmedenhotels.com.
Klimapåvirkning: 38 kg CO² for to personer med tog
Aarhus-København og retur.

G ÖT E B O R G
GENNEMFØRT GRØN
Det er ikke for ingenting, rejsesitet Lonely Planet sidste år kårede Göteborg,
som den mest bæredygtige destination.95 procent af byens hoteller miljøcertificerede, mens 97 procent af den offentlige transport kører på vedvarende
energi. Byen er spækket med bæredygtige oplevelser. Tag f.eks. en cykeltur
langs den 21 kilometer lange kunstrute “Sät färg på Göteborg” mellem Blå
Stället i Angered og Röda Sten, mens du nyder synet af vægmalerier, farverige
udsmykninger og anden street-art. Eller hop på sporvogn nr. 11 fra Centralstationen til færgestationen på Saltholmen og videre med skærgårdsbåd ud til de
vidunderlige øer i Södra Skärgård. Stå f.eks. af ved tredje stop, Bratten, på den
bilfrie ø Styrtsø, der i 1800-tallet udviklede sig til badested for societetet fra
Göteborg. I dag er øen rendyrket idyl med 1.400 fastboende indbyggere.
Trukket lidt tilbage fra havnen ligger Öbergska er café med eget bageri, gårdbutik med lokale produkter. Perfekt til en fika med kaffe og nybagt kanelbulle
før øen udforskes til fods eller på cykel. Samlet info på goteborg.com.
Klimapåvirkning: 15 kilo CO² for to personer med tog KøbenhavnGöteborg og retur.
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P O R T U G A L
NATURPERLE
Gemt godt i Monchiques-bjergene mindre end 10 kilometer fra Atlanterhavskysten finder du en skjult skat i form af et økologisk landbrug med eget retreat med
en håndfuld safaritelte og shelters, håndbyggede og i eget design. Stilen er rå,
lidt primitiv med komposttoiletter og udendørs brusere. Quinta Alma Ecological
Retreat Farm spreder sig tæt på Aljezur ved Algarvekysten. Parret bag, Joana
Gorjao og Mário Silva, serverer morgenmad af egen avl for gæsterne, men ellers
kan man bruge udekøkkenet selv. Der er også kurser i permakultur, mulighed for
yoga, surfing og strandliv. Den lille økologiske perle er blandt de mere end 90.000
overnatningssteder, du finder hos booking.com, steder, der bærer bæredygtighedsmærkat formet som et blad. Som et af verdens største digitale rejsebrands
lancerede booking.com mærkatet for nylig på baggrund af sitets seneste Sustainable Travel Report, som viste, at 83 pct. ønsker bæredygtige rejser. Booking.com
Klimapåvirkning: 690 kg CO² for flyrejsen for to personer.

R H O D O S
BÆREDYGTIG CHARTER

KLIMABEREGNING – SÅDAN
En dansker sætter i gennemsnit et klimaaftryk på 11 tons CO² om året,
og rejser står for mellem 2,5 og 5 procent. Skal den globale temperaturstigning holdes under 1,5 grader, må hver borger verden over maksimalt
udlede 1.500 kg CO² pr. år.
Vi har udregnet klimapåvirkningen ved hjælp af den svenske
Klimatsmart Semester, som også dagbladet Politiken bruger. Vær
opmærksom på, at rejseformerne er forskellige fra destination til
destination. Udregn selv dit klimaaftryk på klimatsmartsemester.se.
K ilder: P O LI T I K EN O G K LI M AT S M A RT S EM ES T ER .

Umiddelbart minder de lave, lyse kubebygninger
ved stranden i Kiotari på østkysten af den græske
ferieø om ethvert andet femstjernet hotel – med
overdådigt poolområde, flere forskellige restauranter og spa i luksusklassen. Men TUI Blue
Sensatori Atlantica Dreams er også certificeret
bæredygtigt.
Alt fra opvarmning til affaldshåndtering bidrager
positivt til miljøet, og siden 2019 har TUI klimakompenseret flyrejsen for sine gæster fra alle
nordiske lande. Det er sket som led i selskabets
vision om at være klimaneutral i 2030. I samme
ånd har selskabet indgået samarbejde med den
græske regering og det lokale regionsstyre på
Rhodos om at skabe en tænketank, Rhodes COLab. Som Mikkel Hansen, kommunikationschef i
TUI Danmark fortæller:
– Rhodes CO-Lab er en slags forsøgskanin, hvor vi
samler al forskning og viden. I dag er det jo sådan,
at nogle hoteller opvarmer med solvarme, andre
sparer på vandet og/eller bruger lokal arbejdskraft.
Men ingen ved, hvad den anden gør. Med Rhodes
Co-Lab kan vi inspirere hinanden, tui.dk.
Klimapåvirkning: 658 kg CO² for flyrejsen for to
personer
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