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A Baranya Zöldút települései
• A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett
19 magyarországi település (Bakonya, Kővágótöttös,
Kővágószőlős, Cserkút, Pécs, Pécsudvard, Pogány, Egerág,
Újpetre, Palkonya, Villánykövesd, Villány, Márok, Töttös,
Nagynyárád, Majs, Sátorhely, Kölked, Udvar) a Pécsi, Siklósi,
Bólyi, Mohácsi járásban található.

Ökoturisztikai szempontok
• A 4. csoport frappáns tömörséggel foglalta össze az ökoturizmus lényegét.
E szerint a szolgáltató szemszögéből az ökoturizmus a környező természeti
és kulturális értékekre építő, ennek megőrzését és fejlődését elősegítő, a

környezettudatos életmód megtapasztalását lehetővé tevő szolgáltatás,
amely során a helyi közösséggel együttműködünk, és a hasznot
megosztjuk.

Van erre szükség?
• A környezet értékké vált. Az utazni vágyók körében egyre szélesebb réteg
fektet hangsúlyt ökológiai lábnyomának csökkentésére, illetve a környezet
megóvására.
• A turisták jó része szeretne empirikus úton tapasztalatot szerezni, emellett
egyre hangsúlyosabban jelen vannak az egyéni vágyak és igények.
• Egyre több turista kerüli a zsúfoltságot, így utazásuk során választásuk nem
a hagyományos turisztikai központokra esik. A teljes csend, a nyugalom, a
belső harmónia érzésének elérése elsődleges motivációként jelenik meg
azoknál a turistáknál, akik az „érintetlen” tájakat keresik fel.

Turisztikai termékfejlesztés
• „4A modell”
•
•
•
•

•

Attraction = vonzerő
Accomodation = elszállásolás
Acces = megközelítés
Attitude = hozzáállás

140 km kapcsolat

A zöldút ismérvei
•

•
•

•
•

létrejöttükben elengedhetetlen a helyi, civil jellegű kooperáció (a helyi civilek és
közösségei, helyi önkormányzat, helyi vállalkozások), a közösségfejlesztés, az
önkéntesség kiemelkedő értéket képvisel;
Az együttműködések döntően nem üzleti céloknak rendelődnek alá;
a zöldútnak azonban releváns funkciója, a helyi jólét, az életminőség pozitív
irányba történő elmozdítása, a fenntarthatóság biztosítása,
feladata a helyi természeti és kulturális örökség védelme, egyben hasznosítása is;
fontos funkciója fogyasztói körében a környezettudatos életvitel, az alternatív
közlekedési formák iránti érdeklődés, a velük kapcsolatos személetmód optimális
manipulálása.

Új fogyasztói trendek
•
•
•
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Individuális igények
Egyedi, innovatív
Élmény- és ismeretszerző
Aktív befogadás, interaktivitás
Tartalom, elmélyülés
+aktivitás (testi – szellemi)
+minőség preferálása (attrakciók, szolgáltatások, fogyasztás)
+önmegvalósítás

Infrastrukturális feltételek
• a Zöldutak mentén maximum 15 km-ként található valamilyen természeti, kulturális,
•
•
•
•
•

turisztikai attrakció (természeti, kulturális, történelmi jelentőségű helyek);
kb. 20 km-ként kialakított pihenőhely található;
legalább minden 30 km-en megtalálhatóak a szükséges turisztikai infrastruktúrával
rendelkező helyek, főleg szállás és étkezési lehetőség;
a Zöldutakról információ (prospektus, ismertető füzet, útikönyv, térképek, stb.) elérhető a
környező területeken található információs központokban;
a Zöldutak biztonságos útvonalakon (ösvényeken) vagy csendes, kis forgalommal rendelkező
utak mentén vezetnek;
a Zöldutak legalább 90%-ának felülete szilárdburkolatú, mely biztosítja a kerékpározást
bármelyik évszakban.

Funkcionális feltételek
•

•
•
•
•
•

minden fontosabb faluban/városban, turisztikai vonzáshelyen, amelyen a Zöldút áthalad, található
legalább 1 információs tábla, mely bemutatja a helyet (települést) és környékét;
található legalább 1 helyi termékeket forgalmazó (bemutató) pont (üzlet, műhely, galléria, stb.)
a Zöldút mentén található legalább egy, a jellegzetes helyi ételeket, italokat, konyhaművészetet bemutató
hely (étterem, fogadó);
a Zöldút lehetőséget ad arra, hogy megtekinthessünk, megismerhessünk legalább egy, helyi közösségen
alapuló kezdeményezést, amely a helyi örökségvédelemre, annak megismerésre, fejlesztésre összpontosít;
a Zöldút a falvak vagy városok központjain halad át, vagy a Zöldutakról induló jelzett utakon a központok
könnyen elérhetőek;
a helyi Utazásszervező szervezett (cég) és csoportok számára elérhetővé tesz legalábbb egy, a Zöldúthoz
kapcsolódó programokat kínáló turisztikai terméket.

