CONGRATULATIONS!

YOU HAVE CHOSEN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HOTEL.
In obtaining the Green Key label, this business has undertaken to operate sustainably. Water, energy and
waste are used carefully, without compromising on comfort.
Good for visitors, good for operators, good for the environment. The Green Key is an important tool
for the company environmental management. As a traveller, you can deliberately choose in favour of a
sustainable hotel. You can be sure of enjoying attractive, green, high-quality accommodation.
Green holidays - Going on holiday or simply having a day out are things you often do to enjoy the fresh
air, nature, the forests and the water. Travelling sustainably is the only way to ensure that you can carry on
exploring the world, guaranteeing enjoyment of beautiful places and fascinating encounters.

P RO U D TO B E
DEAR CUSTOMER, HELP US HELP THE ENVIRONMENT!

BY SORTING YOUR WASTE:
Leave newspapers, cardboard, bottles and glasses on the hotel room desk to make sorting easier.
BY SAVING ON WATER AND DETERGENT CONSUMPTION:
When staying with us for more than one day, use the towels more than once.
BY SAVING ELECTRICITY:
Turn off unnecessary lights while staying in the room and all the lights when leaving the room.
BY DECREASING THE WASTE LOAD:
Take only as much food from the breakfast buffet as you can eat.
Do you still have questions about the environmental policy at the place where you are staying or
the attraction you are visiting? Are you looking for other businesses with a Green Key in Finland
or abroad? If so visit www.green-key.org.

HOTELS DESIGNED TO SAY YES!
radissonblu.com

ONNEKSI OLKOON!

OLET VALINNUT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN HOTELLIN.
Hotellimme on sitoutunut ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristön hyvinvoinnin.
Todistuksena siitä meille on myönnetty Green Key -ympäristömerkki.
Hotellissamme veden- ja energiankäyttöön sekä jätehuoltoon kiinnitetään erityistä huomiota sinun
viihtyvyydestä tinkimättä.
Asiakkaan, yrityksen ja ympäristön etu. Green Key -ohjelma on tärkeä työkalu yrityksen
ympäristötoimissa. Sinulla on mahdollisuus tehdä valintoja ja suosia kestävän kehityksen -lomailua.
Valitsemalla Green Key -merkityn hotellin voit olla varma, että pääset nauttimaan houkuttelevista,
ympäristöä säästävistä ja korkealaatuisista majoituspalveluista.
Vihreää vapaa-aikaa. Tahdomme myös tulevaisuudessa lomalla ja vapaa-ajalla nauttia raittiista ilmasta,
luonnosta, metsistä ja vesistöistä. Kestävä kehityksen -matkailu on ainoa keino varmistaa, että saamme
jatkossakin tutkia maailmaa, nauttia kauniista paikoista ja innostavista kokemuksista. Kiitos, että autat
meitä pitämään huolta ympäristön hyvinvoinnista.

HYVÄ ASIAKKAAMME, VOIT AUTTAA MEITÄ AUTTAMAAN YMPÄRISTÖÄ!
LAJITTELEMALLA OMAT ROSKASI
Jätäthän lehdet, pahvit, pullot ja lasit hotellihuoneen työpöydälle lajittelun helpottamiseksi.
SÄÄSTÄMÄLLÄ VEDEN- JA PESUAINEIDEN KULUTUSTA
Viipyessäsi useamman vuorokauden vieraanamme, käytäthän pyyhkeitäsi koko viipymän ajan.
SÄÄSTÄMÄLLÄ SÄHKÖÄ
Sammutathan turhat valot huoneessa oleskellessasi ja kaikki valot poistuessasi huoneesta.
PIENENTÄMÄLLÄ JÄTEKUORMAA
Otathan aamiaisbuffetista ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä.
Jäikö sinulle jotain kysyttävää majoituspaikkasi tai vierailukohteesi ympäristöasioista?
Etsitkö muualta maailmasta muita Green Key -yrityksiä?
Vieraile siinä tapauksessa sivulla www.greenkey.fi tai www.green-key.org.
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