
 

DUURZAME ONTWIKKELING 

 

 

Verbintenis tot respect voor de natuur, het milieu 

en ruisonderdrukking 

Ons dagelijks doel in een vrij uitzonderlijke landelijke en natuurlijke omgeving is het behoud van 

het milieu: waterbeheer, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, energiebesparing, 

afvalrecycling of geluidsreductie. 

We hebben verschillende acties ondernomen ten gunste van duurzame ontwikkeling, zoals: 

- U zult een prachtige kleine vijver ontdekken, verfraaid met plantages, decoratief maar vooral 

nuttig: het verzamelt regenwater van daken en dient als reserve voor brandweerlieden en om de 

planten water te geven via een circuit van begraven leidingen. We hebben ook verschillende 

andere regenwatertanks die niet toegankelijk zijn voor het publiek. 

- We zoeken energiebesparingen door verschillende maatregelen: LED- en spaarlampen, 

bewegingssensoren, timers, verwarming met hout in de winter, enz. 

- Om het milieu te beschermen tegen uitstoot van broeikasgassen en lawaai, hebben we elektrische 

wagens gekocht. 

- We streven ernaar om het geluid geassocieerd met noodzakelijke onderhoudsactiviteiten te 

verminderen, vooral 's morgens vroeg, om de rust van het Domaine te behouden. 

- Onze medewerkers zijn actief betrokken bij het sorteren van afval en alles is voorzien voor dit 

doel. Een recyclingterrein voor klanten bevindt zich achter het restaurant en een ander bevindt 

zich aan de achter ingang van het Domaine. Om nog maar te zwijgen van een dropbox voor 

gebruikte batterijen bij de receptie. 

- Wij geven de voorkeur aan producten van lokale boeren: dit vereist minder transport en stelt u in 

staat om de lokale gastronomie te ontdekken, hetzij in de Auberge in de zomer of gedurende het 

jaar in de winkel bij de receptie. 

Hierin respecteren we de natuur en de mens. 

We rekenen ook op uw inzet voor deze geest: 

- Laat de verlichting niet onnodig branden en oververhit de behuizing niet en open dan de 

ramen om ze te koelen! 

- Bespaar drinkwater: neem liever een douche dan een bad. 

- Respecteer de regels voor selectieve sortering om bij te dragen aan het recyclen van afval 

en volg zorgvuldig de instructies voor composteren. 

- Kies vruchten van de bomen als ze rijp zijn, maar niet de decoratieve bloemen! 

- Respecteer andere bewoners tijdens uw verblijf op het Domaine, in het bijzonder met 

betrekking tot lawaai (dichtslaande deuren, geschreeuw, luide muziek, ...).. 

Dit is essentieel voor het respect voor mens en natuur en voor deze prachtige omgeving, kalm en 

ontspannend, genaamd "Domaine de Gavaudun". 

Tijdens uw vakantie kunt u deelnemen aan natuurlijke activiteiten. Wij bieden verschillende 

wandelpaden en outdoor-sportactiviteiten. Veel documenten over lokale recreatie zijn verkrijgbaar 

bij de receptie. Je kunt ook lokale producenten en ambachtslieden ontmoeten en genieten van 

maaltijden naar de smaak en kleuren van de bodem. Tijdens uw verblijf, associeert u het behoud 

van natuurlijke hulpbronnen en ontspanning te midden van een uitzonderlijk natuurlijk erfgoed. 


