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Koristi,
ki jih prinaša projekt
Mobility.Camp.Alps

Alpine Pearls je alpsko združenje
turističnih krajev, v katerih je ena
glavnih prioritet okolju prijazna mobilnost, ki je dostopna tudi gostom.
Od marca 2017 do oktobra 2018 je
potekal projekt «Mobility.Camp.
Alps», ki sta ga podprla nemški
Zvezni urad za okolje in nemško Ministrstvo za okolje, varstvo narave in
nuklearno varnost. Cilj tega projekta
je bil, ustvariti inovativne ponudbe,
ki vključujejo „trajnostni razvoj /
okolju prijazno mobilnost“, in sicer
skupaj z lokalnimi akterji iz izbranih
turističnih krajev. Pri tem smo želeli
preizkusiti inovativne metode, s
katerimi bi pridobili posluh lokalnega
prebivalstva in ga tudi vključili v sam
proces. V tej publikaciji povzemamo
izkušnje in rezultate, pridobljene na
izpeljanih delavnicah, da bi jih lahko
delili tudi z drugimi kraji. Naš cilj
je aktivirati ponudnike turističnih
storitev ter prebivalce in jih vključiti
v razvoj turizma. Ponudbe lahko
pripravimo in verodostojno promoviramo samo, če lokalni akterji vidik
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trajnosti resnično poznajo in ga tudi
sami živijo. S tem namenom smo v
pilotskih občinah Berchtesgaden
(Nemčija), Cogne (Italija), Arosa
(Švica) in Mallnitz (Avstrija) preizkusili participativne delavnice za
spodbujanje dejavnosti. Te smernice kažejo možnosti spodbujanja
tesnejšega sodelovanja med ponudniki turističnih storitev in lokalnim prebivalstvom v turističnih krajih. Tudi
vas želimo spodbuditi, da bi sledili
vzgledu združenja Alpine Pearls.
župan Dr. Peter Brandauer,
Werfenweng
predsednik Alpine Pearls
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Poudarek na trajnostnem
turizmu in okolju
prijazni mobilnosti
Levo: Avtobus v dolini
Hinterstoder. ©Gemeinde
Hinterstoder
Desno: Z vlakom do bisera
Disentis. ©DisentisSedrun Tourismus

Cilj Alpine Pearls in projekta Mobility.
Camp.Alps je spodbujanje trajnostnega
turizma in okolju prijazne mobilnosti.
Trajnostni turizem zaobjema številne
vidike. Poleg prijaznega odnosa do
narave in preudarnega koriščenja
virov je prav tako pomembno, da se
domačinom zagotovi dobre pogoje za
življenje in se jih vplete v ustvarjanje
in razvijanje turizma.
Drug zelo pomemben vidik predstavlja okolju prijazna mobilnost.
Kako lahko razumemo pojem okolju
prijazna mobilnost? Alpine Pearls ga
definira kot mobilnost, ki prizanaša
okolju ter podnebju in pomeni
trajnostni način premikanja. Za
turiste to pomeni, da polno uživajo
v počitniških doživetjih in so ves čas
mobilni tudi brez lastnega avtomobila. Od okolju prijazne mobilnosti
pa pridobijo tudi lokalni prebivalci.
Zmanjšanje hrupa, izpuhov, prašnih
delcev – vse to ne pomeni samo
sproščenega dopusta, temveč tudi
visoko kakovost življenja. Koriščenje
okolju prijazne mobilnosti mora biti

Prizanesljivost do okolja
Prijaznost do podnebja
Socialna zavezanost
Zavezanost vrednotam
kar najbolj preprosto: dobra dosegljivost kraja in pomembnih ustanov z
javnimi prevoznimi sredstvi, prevoz z
železniške postaje do zanimivih točk
in hotelov ter prometno umirjena
središča krajev.
Zagotovitev okolju prijazne mobilnosti pa je le prvi korak na poti k
cilju. Naslednji korak zahteva njeno
ustrezno promocijo. Še posebej
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pomembno je, da so potencialnemu gostu informacije na voljo že v
trenutku, ko se odloča za potovanje,
ter da se mu vzbudi pozitivna čustva
v smislu sproščenega dopustniškega
vzdušja. Konkretno to pomeni, da destinacije na svoji spletni strani goste,
ki pripotujejo z vlakom, skupaj z njihovimi potrebami postavijo v središče
pozornosti.
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Na delavnici v biseru Mallnitz so udeleženci analizirali informacije o prihodu,
ki so trenutno razpoložljive na spletni
strani destinacije (glej desno) in skupaj
izdelali konkretne predloge za izboljšanje.
Pri ustvarjanju pozitivnega čustva so
nam kot sredstvo na voljo slike z ustreznim sporočilom, ki gosta spodbudijo, da
se odloči za potovanje z vlakom, obenem
pa je treba ponuditi konkretne odgovore
na naslednja vprašanja:
• Kako brez avtomobila pridem do
železniške postaje?
• Kako od železniške postaje pridem
do prenočišča?
• Kako bom med dopustom brez lastnega avtomobila mobilen v izbranem
kraju / regiji?
Le, če so odgovori na ta vprašanja jasni,
se bojo potencialni gostje odločili, da do
destinacije pripotujejo na okolju prijazen
način, kar zahteva tesno sodelovanje
vseh akterjev v verigi turističnih storitev. Okolju prijazno mobilnost kot tudi
trajnostni turizem na splošno je zato
nujno treba razumeti kot skupno nalogo.
Informacije o prihodu v Mallnitz. ©Mallnitz.at
Turizem, ki ga odlikuje okolju prijazna mobilnost

Posebnosti
alpskih občin:
tesno sodelovanje

Desno: E-kolesarjenje v
okolici bisera Racines.
©Tourismusverein Ratschings
Spodaj: Alpski biseri - v slogi
je moč! © Alpine Pearls

Pri razvoju turizma v Alpah moramo
upoštevati, da imajo alpske občine
velikokrat poseben značaj. Čeprav imajo
kraji nemalokrat majhno število prebivalcev, imajo ti lahko različna stališča,
ko gre za vprašanje turističnega razvoja.
Zelo hitro lahko pride do razkoraka med
željami prebivalcev brez turističnega
profila in turističnimi akterji. Premostitvam teh razlik se je treba ciljno posvetiti, saj naj bi bil vsak prebivalec del
turističnega razvoja. Na politični ravni
imajo alpske občine pogosto strukture,
ki so zelo stabilne in obstajajo že mnogo
let, kar po eni strani lahko pomeni
kontinuiteto in sledenje vizijam, po drugi
strani pa lahko pride tudi do političnih
blokad določenih tem, kar upočasni
nadaljnji razvoj.
Omenjene okoliščine v alpskih občinah
zahtevajo široko zasnovano in tesno sodelovanje pri določanju razvoja trajnostnih turističnih ponudb in okolju prijazne
mobilnosti!

Alpine Pe arls
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Z motivacijskimi
prireditvami do sodelovanja
in sprejetosti
Nove ideje in inovativne koncepte
je potrebno razviti skupaj z zainteresiranimi lokalnimi akterji, kar
bo zagotovilo uspešno izvedbo in
nenazadnje tudi podporo s strani
celotnega prebivalstva. Glede na
turistično strukturo počitniškega
kraja in glede na dano okvirno temo
velja v participativne prireditve
vključiti ustrezne metode in vsebine.
Kombinacija različnih komponent in

Turizem, ki ga odlikuje okolju prijazna mobilnost

metod na motivacijskih delavnicah
omogoči pridobitev udeležencev za
aktivno participacijo.
Spodaj so predstavljene spodbude,
ki jih lahko vključimo v participativno
delavnico in metode, ki so ustrezne
za uporabo v turističnih destinacijah.

Nasveti za začetek načrtovanja delavnic
S pomočjo metod za spodbujanje dejavnosti ter kombinacijo teorije in prakse
se lahko v sodelovanju z lokalnimi in
regionalnimi akterji izdela nove ideje in
inovativne koncepte. Tako je omogočena
konstruktivna izmenjava stališč, pri
kateri se ne upošteva samo interesov
ponudnikov storitev in gostov, temveč
predvsem želje in ideje lokalnega prebivalstva.

Predlog za
oblikovanje
delavnice
2-dnevna delavnica
1. dan: 13 – 18
2. dan: 8 – 12

Vodenje delavnice s profesionalnim
moderiranjem
Točke dnevnega reda:

Seznam točk za načrtovanje delavnic
za spodbujanje dejavnosti:
•

Vnaprej opredelite, ali bo delavnica namenjena določeni temi –
torej konkretno zastavljenemu vprašanju – ali splošni obravnavi
tematike okolju prijazne mobilnosti!

•

V vabilu bodite pri oblikovanju cilja delavnice zelo konkretni!

•

V vabilu jasno izrazite, zakaj je nujna tudi udeležba prebivalcev
brez turističnega ozadja in zakaj pomeni dodano vrednost!

•

Skrbno izberite krog povabljenih udeležencev ter pomembne akterje,
ki do sedaj niso bili udeleženi, povabite osebno!

•

Vnaprej predvidite možna konfliktna žarišča in razmislite o
preventivnih ukrepih!

•

Sestavite raznolik program z naslednjimi elementi: referati in
predavanja za razpravo, obhodi krajev in ogledi, delovne faze z
udeleženci, neformalna izmenjava in povezovanje, zaključna faza s
povzetkom rezultatov in določitvijo „naslednjih korakov“.

•

Za referate in predavanja za razpravo velja: dobra vsebinska
mešanica teorije in prakse skrbi za raznolikost!

•

Udeležencem dajte možnost, da tako problematične kot tudi
pozitivne primere doživijo neposredno v praksi!

•

Udeležence aktivno vključite v različne delovne metode in poskrbite
za kreativno delovno okolje!

•

Gdruženje: neformalna komunikacija in mreženje

•

Če so nastali obsežni katalogi ukrepov, je na koncu priporočljivo
določiti vrstni red prioritet!

•

Predavanja za razpravo:
referati internih in eksternih
predavateljev

•

Zadostne možnosti za povezovanje in neformalno druženje
omogočajo nastanek mrež in zagotavljajo trajnostno izvedbo razvitih idej!

•

Obhodi krajev in ogledi, preizkus
storitev mobilnosti

•

Odprtost za predloge in rešitve iz drugih turističnih destinacij
skrbi za konstruktiven skupen razvoj!

•

Delavnica: skupne delovne faze
v „aktivnih delavnicah“

•

Shranitev rezultatov: Da boste informirali tudi tiste, ki niso bili
navzoči, poskrbite, da zapisnik doseže širok krog prejemnikov.

Alpine Pe arls
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Druženje:
neformalna komunikacija in povezovanje
Udeleženci naj dobijo priložnost,
da se med seboj spoznajo in negujejo že obstoječe mreže. Tudi če
se udeleženci v majhnih krajih že
poznajo, lahko neformalno druženje
pripelje do novih idej. Oblike takega
druženja so lahko npr. skupni obrok,
sprehod ali obisk lokalne prireditve.
Pomembno je, da druženje poteka kar
čim bolj neformalno in sproščeno,
kar med udeleženci omogoči spontano komunikacijo.

Primer dobre prakse
iz bisera Cogne:
•

V okviru delavnice organizirana udeležba na krajevni prireditvi
„Cantine aperte“.

•

Pri tem „vinskem pohodu“ so udeleženci lahko spregovorili z
domačini, turisti in med seboj.

•

Tako so lahko neposredno doživeli lokalno tradicijo in kulinariko.

•

Spodbujanje občutka pripadnosti.

Obisk Cantine Aperte v biseru Cogne. ©Alpine Pearls

Zakaj je ta komponenta
tako pomembna?

Udeleženci se bojo samo tako spoznali bolj, kot to omogoča splošna
predstavitev na uradnem delu.
Razvijejo se pogovori in razprave, ki
spodbujajo k skupnemu „nadaljnjemu
razmišljanju“. Poleg tega se tako lahko vzpostavijo kontakti, ki se ohranijo
tudi po koncu delavnice.

Nasvet:

Delavnice organizirajte na datum, ko
v kraju poteka tudi lokalno praznovanje ali dogodek. Ta dogodek
lahko takoj uporabite za neformalno
druženje, pri katerem bojo udeleženci
tako bolje spoznali tudi vaš kraj in
lokalno tradicijo. (glej okvir desno).

Turizem, ki ga odlikuje okolju prijazna mobilnost

Predavanja za razpravo:
referati internih in eksternih predavateljev
Da bi vzbudili pozornost udeležencev
tudi za tematiko delavnice in za trajnostno mobilnost, lahko načrtujete
2 do največ 3 kratka predavanja za
razpravo. Ti morajo po eni strani
postreči s pomembnimi teoretičnimi
vidiki in dejstvi na dano temo. Po
drugi strani lahko tematiko osvetlijo tudi z vidika prakse in pokažejo,
kako se trajnostni turizem in okolju
prijazno mobilnost lahko realizira v
praksi. Poleg tega tovrstna predavanja pomenijo dober začetek
ukvarjanja s tematiko in spodbujajo
tok informacij.

Zakaj je ta komponenta
tako pomembna?

Udeležba različnih akterjev iz
različnih področij pomeni, da nivo
vedenja in izkušenj ni nujno enak pri
vseh udeležencih. Kratka predavanja
omogočajo vzpostavitev skupnega
vedenja pri vseh in omogočajo prvi
korak pri ukvarjanju s temo ter dajo
iztočnico za razpravo.

Nasvet:

Na delavnico povabite predavatelje iz različnih področij, da boste
pokrili različne perspektive. To so
lahko npr. predstavniki ponudnikov
turističnih storitev, javnih ustanov ali
tudi predstavniki s področja znanosti.
Tako bojo predavanja za razpravo
raznolika in informativna za vse
udeležence.

Primer dobre prakse
iz bisera Mallnitz:
•

Predavanje za razpravo: Stephan Maurer (generalni direktor Središča
mobilnosti v Bischofshofnu – mobilito): „Zakaj naj se dopustnik odpove
lastnemu avtomobilu?“

•

Predavanje za razpravo: Uwe Penker, (predsednik turistične zveze Mallnitz):
„Prevoz prtljage pri potovanjih z vlakom“

Alpine Pe arls

13

Obhodi kraja, ogledi in
preizkus mobilnih storitev
V okviru delavnice se ponuja tudi obhod kraja. Pri tem udeleženci lahko v
živo spoznajo in doživijo tako probleme kot pozitiven razvoj. Cilji so lahko
prometna vozlišča, gradbeni projekti,
železniške in avtobusne postaje,
projekti e-mobilnosti, pomembne
znamenitosti, turistični obrati kot
tudi vzpenjače in hoteli, trgovine ali
gostilne.

Zakaj je ta komponenta
tako pomembna?

Udeleženci si lahko na kraju samem
ustvarijo podobo o situaciji in pri tem
tudi tematizirajo odprta vprašanja.
Obhodi kraja poleg tega nudijo
priložnost, da se povabi predstavnike
iz drugih turističnih destinacij, kar
pomeni nov prispevek in izmenjavo
izkušenj. Obhod kraja je obenem lahko priložnost za preizkušanje novih
storitev na področju mobilnosti (ekolesa, šatli itd.) – pogovor, razvedrilo in aktivno doživetje se tako lahko
združi v celoten koncept prireditve!

Primer dobre prakse
iz bisera Berchtesgaden:
Ekskurzija „Fact-Finding-Mission“

•

Ogled železniške postaje Berchtesgaden.

•

Informacije o lokalnih sistemih šatlov in avtobusov.

•

Udeleženci preizkusijo kartico za goste.

•

Vožnja z RVO avtobusom.

•

Ogled gradbenega projekta Jennerbahn in informacije o bodoči ureditvi
področja.

Primer dobre prakse
iz Arosa bisera:
Zgoraj: Poskusna vožnja z RVO avtobusom v

Ogled projekta „dežela medvedov Arosa“

Berchtesgadnu. ©Alpine Pearls
Spodaj: Obhod dežele medvedov, Arosa biser.
©Alpine Pearls

•

Ogled gradbišča.

•

Obsežne informacije o bodoči organizaciji / oblikovanju cen / dosegljivosti z
okolju prijaznimi prometnimi sredstvi.

•

Nastale so številne ideje za vključitev te nove atrakcije v trajnostni razvoj
produkta.

Turizem, ki ga odlikuje okolju prijazna mobilnost

Raziščite biser Werfenweng z e-mobili. ©TVB Werfenweng – Bernhard Bergmann

Delavnica: skupni delovni koraki v
„delavnicah za spodbujanje dejavnosti“
Pomemben del koncepta prireditve je bila
„aktivna delavnica“, kjer so udeleženci dobili
možnost, da sami aktivno razvijejo ideje za projekte oz. da že obstoječe ideje razvijajo naprej.

˝World Cafés˝
Igranje vlog
˝Igre brez meja˝

Izredno pomembno je ustvarjalno delovno okolje. Na voljo je veliko število različnih metod za
aktiviranje in participacijo udeležencev. V spodnjem pregledu so natančneje opisane metode, ki
so bile uporabljene v okviru Mobility.Camp.Alps.

Alpine Pe arls
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metoda svetovne kavarne t.i.
“World Café“
Metoda svetovne kavarne je primerna za delo v
skupinah, je zelo odprta in zagotavlja visok delež
samoudeležbe. Udeleženci sami lahko predstavijo individualne predloge na temo trajnostnega
razvoja turizma in okolju prijazne mobilnosti.
Na posameznih delovnih otokih poteka delo na
izbranih temah s pomočjo danih usmerjevalnih
vprašanj (kot primer glej okvir desno).
Delo poteka rotacijsko, kar zagotavlja, da
udeleženci lahko sodelujejo na vsakem delovnem
otoku. Metoda je še posebej ustrezna za razvoj
novih ponudb ali izpopolnitev že obstoječih ponudb, ki zahteva prispevek različnih akterjev.
Na vsakem delovnem otoku ves čas ostane ena
odgovorna oseba.

Tako je potekalo delo po metodi svetovne kavarne v našem
biseru Berchtesgaden:
1.	Predstavitev zbirke idej in možganska
nevihta za konkretne projekte / ponudbe.

Smernice iz delavnice
v biseru Arosa:
Definicija projektne ideje:

•

Konkretno oblikovanje projektne ideje.

•

Kateri partnerji so potrebni?

•

Ali projekt prispeva k ustvarjanju vrednosti v regiji?

•

Ali je projekt del mreže / zakoreninjen / inovacija?

•

Ali je trajnostna mobilnost del ideje?

•

Kateri stroški nastanejo?

•

Ali obstajajo ideje za financiranje?

•

Kakšne so prednosti in pomanjkljivosti?

•

Ali je projekt izvedljiv?

•

Kdo bo prevzel odgovornost za projekt?

2.	Določitev delovnih otokov / odgovorne
osebe prevzamejo svojo temo / delovniotok.
3. Delo po otokih: okoli 2 uri
• 30 min domišljijska faza 1*: Možganska
nevihta – bodite kreativni! Kaj lahko
vsebuje ponudba / projekt? Ali je
inovativna?
• 30 min domišljijska faza 2*: Možganska
nevihta – ostanite kreativni!
• 30 min faza uresničitve 1*: Načrtovanje
uresničitve: Kdo in kaj je potreben za
razvoj ponudbe/ projekta? Katere so
šibke točke in kje so?
• 30 min faza uresničitve 2: Načrtovanje
uresničitve: Kdo in kaj je potreben za
razvoj ponudbe/projekta? Časovnica
izvedbe, ocena stroškov.
*	Udeleženci lahko zamenjajo delovne otoke
Z e-avtom ob jezeru Weissensee. © Weissensee Information

4.	Po en predstavnik predstavi rezultate
posameznih delovnih otokov, sledi
plenarna razprava.
5. Določitev naslednjih korakov – Kdo
bo prevzel katero nalogo določene
projektne ideje / namena?  določitev
odgovornosti

Turizem, ki ga odlikuje okolju prijazna mobilnost

Igranje vlog z menjavo perspektiv
in speed-datingom
Metoda igranja vlog je vezana na
menjavo perspektiv in je zato primerna za razvoj turističnih ponudb
s posebnim poudarkom na željah
gostov. Še posebej pri ponudbah
okolju prijazne mobilnosti, kot je na
primer potovanje v počitniški kraj z
vlakom, pogosto obstaja možnost,
da še izboljšamo upoštevanje potreb
strank, česar se lahko lotimo z metodo igranja vlog.

Da bi udeležence bolje pripravili na
menjavo perspektive in na metodo
igranja vlog, se lahko posamezne
skupine predhodno ukvarjajo z 2 do 3
usmerjevalnimi vprašanji (kot primer
glej spodnji okvir). Ideje, vezane na
vprašanja, se pozneje predstavijo
plenumu.

Smernice iz delavnice
v biseru Cogne:
•

Katera pričakovanja gostov naj upoštevajo kraji / ponudniki
nastanitev, ki so se prijavili kot trajnostni turistični cilji z okolju
prijazno mobilnostjo?

•

Katere uspešne primere dobre prakse na temo okolju prijazne
mobilnosti so udeleženci lahko sami videli ali doživeli?

•

Kako lahko kraj in / ali gostitelj svoje prizadevanje za okolje in
svoje ponudbe okolju prijazne mobilnosti kar najbolje komunicira –
na spletu in tudi po drugih kanalih?

Pri menjavi perspektive ponudnik
igra vlogo gosta in obratno - gostje postanejo ponudniki prenočišč,
uslužbenci turističnega sektorja pa
prebivalci. S pomočjo usmerjevalnih
vprašanj se v skupinah (s po 4 do
7 udeleženci) razvijejo konkretne
turistične ponudbe ali pa se detajlirano razvije želja dopustnika z vidika
določene ciljne skupine.
Na koncu udeleženci na zasedanjih
v obliki speed-datinga simulirajo
konkretno situacijo ponudbe in
povpraševanja. Sedaj se oblikuje
povpraševanje, nastanejo dodatna
vprašanja in razvije se razprava z namenom filtriranja koristi in vsebine
informacij konkretne ponudbe ter
primerjava le-te z željami določene
ciljne skupine.
Pri uporabi te metode pride do
avtomatičnega preverjanja smiselnosti in verodostojnosti posamezne
ponudbe. Konkretne naloge v smislu
razvoja turističnih produktov ali
uslug omogočajo naknadno razpravo
z določenimi vsebinami.

Krpljarji v biseru Arosa. ©Arosa Tourismus
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S kolesom in vlakom v biseru Malles Venosta. ©Vinschgau Tourismus

„Igre brez meja“
Pri tej metodi se udeležence razdeli v skupine
(4 do 6 na skupino). Na podlagi seznama nalog,
ki jih je potrebno opraviti (kot primer glej spodnji
okvir), skupine posamično absolvirajo 3- do
4-urni program z različnimi postajami v kraju.
Njihova naloga je, da zberejo kar čim več vtisov
in dejstev, pri čemer pomembno vlogo igra tudi
interakcija s turisti in domačini.
V naslednjem koraku se skupine medsebojno
sprašujejo o vtisih, ki so jih pridobili pri obhodu
kraja. Cilj je, da vsaka skupina skuša zbrati čim
več vtisov in najboljših dejstev. Situacija medsebojnega spraševanja naj bi udeležence motivirala
že med samim obhodom, da bojo zbrali čim več
informacij. Odločilna za uspeh metode je raznolika sestava skupine.
V skupini je priporočljivo združiti tako udeležence,
ki prihajajo iz kraja samega, kot tudi tiste, ki prihajajo od zunaj, kar kasneje omogoča konstruktivno razpravo o vtisih, pridobljenih na obhodu
po kraju.

„seznam točk za izvedbo“
na delavnici v biseru Cogne:
•

Izlet po biseru Cogne na e-kolesih.

•

Obisk odročnega dela kraja Cogne s šatlom.

•

Pogovor z županom.

•

Sprehod po središču kraja in obisk izbranih trgovin.

•

Vpogled v organizacijo prireditve „Cantine Aperte“
(na turističnem uradu in na lokacijah dogodka).

•

Opazovanje in anketiranje turistov.
(Kdo je na poti okolju prijazno? Kdo ne? Zakaj?)

•

Obisk izbranih Alpine Pearls gostiteljev, ki so izpeljali
posebne projekte na temo trajnosti.

•

Kosilo v restavraciji in pogled v kuhinjo (regionalni
izdelki).

Turizem, ki ga odlikuje okolju prijazna mobilnost
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Seznam
koristnih povezav
Alpine Pearls
spletna stran
okolju prijazna mobilnost

w w w.alpine-pearls.com
w w w.alpine-pearls.com/ueber-uns/sanfte-mobilitaet

Facebook

w w w.facebook.com/AlpinePearlsHolidays

Projekt Mobility.Camp.Alps /
zapisniki delavnic v pilotskih občinah
spletna stran

www.alpine-pearls.com/ueber-uns/projekte/mobilitycampalps

Pilotske občine projekta Mobility.Camp.Alps
Mallnitz
Berchtesgaden
Cogne
Arosa

w w w.mallnitz.at
w w w.berchtesgaden.de/home
w w w.cogneturismo.it
w w w.arosa.ch/de

Ministrstvo za okolje, varstvo narave in nuklearno varnost
spletna stran

w w w.bmu.de

Zvezni urad za okolje
spletna stran

w w w.umweltbundesamt.de

Turizem, ki ga odlikuje okolju prijazna mobilnost
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