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Voor onmiddellijke plaatsing

There’s a new travel guide in town!
The online travel guide for the Conscious Urban Traveller
Am sterdam , Maart 2016 - Conscious Travel Guide is live! Als bewoners van populaire
wereldsteden, geven wij Conscious Urban Travellers specifieke tips; startend in Amsterdam.
Om je eigen conscious keuzes te maken tijdens het reizen, heb je informatie nodig. Wij
hebben ontdekt – door zowel onderzoek als uit eerste hand – dat veel reizigers die thuis
een conscious lifestyle hebben, minder geneigd zijn om bewuste keuzes te maken als ze
reizen. Simpelweg omdat het zoveel extra moeite kost om informatie te verzamelen om een
weloverwogen keuze te maken, als je eigenlijk vooral plezier wilt hebben. Conscious Travel
Guide geeft deze waardevolle informatie op een makkelijke, transparante en aantrekkelijke
manier.
“We don’t want to preach, we don’t want to judge, we are not activists.
With Conscious Travel Guide we want to inform and educate you, the conscious urban traveller.
And let you make your own conscious decisions, wherever and whenever.”

Goede tips met een extra laag van conscious informatie

Onze belangrijkste doelstelling is om goede en leuke tips te geven, uitgezocht door
bewoners van de betreffende stad. Goede service door een bedrijf scoort daarbij hoog,
evenals een duidelijke passie voor wat ze doen, een uniek concept, goede kwaliteit
producten of een originele locatie. Onze toegevoegde waarde zit in het geven van
duidelijke en transparante informatie over de duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf
en of zij respect tonen voor het milieu, de mens en het dier.

Onze “conscious travel rating” – makkelijk en transparant

Niemand is 100% bewust, en bewuste keuzes maken kan uitdagend zijn. Daarom hebben
wij een conscious travel rating ontworpen. Deze geeft visueel inzicht in welke mate een
door ons aanbevolen bedrijf inspanningen levert op het gebied van m ilieu, m enselijk
welzijn/sociale aspecten en dierenwelzijn. Hierdoor kan iedere conscious urban
traveller zijn of haar eigen keuzes maken tijdens het reizen, gebaseerd op hun eigen
overtuigingen en de conscious lifestyle die ze hebben. Of ze nu op zoek zijn naar
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accommodatie, restaurants, bars, transport of evenementen, Conscious Travel Guide geeft
meerdere bewuste en duurzame opties.

Over Conscious Travel Guide
Conscious Travel Guide is een onafhankelijke, Engelstalige online reisgids voor de
conscious urban traveller, opgezet door Charles Cassar en Joshua Spijker. Wij zijn een
Australisch-Nederlands stel, wonend in het prachtige Amsterdam. Wij zijn ervan overtuigd
dat het nodig is om bewuste beslissingen en keuzes te maken in het leven, om een
duurzame toekomst veilig te stellen.
Met Conscious Travel Guide willen wij de bewustwording stimuleren over het belang om
ook op reis bewuste keuzes te maken. Dit doen wij door duidelijke en transparante
informatie te geven over bewuste mogelijkheden en keuzes in de vrije tijd- en reismarkt, in
populaire steden over de hele wereld.
Ons business model is gebaseerd op affiliatepartnerschappen met bedrijven zoals KLM
Royal Dutch Airlines, Booking.com, Couverts.nl en TicketBar en op online advertenties. Wij
accepteren geen betalingen van bedrijven om door onze aanbevolen te worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met (en bij voorkeur per
e-mail):
Joshua Spijker
joshua@conscioustravelguide.com
+31 6 2127 8426
https://conscioustravelguide.com
https://www.facebook.com/ConsciousTravelGuide/
https://twitter.com/ConsciousTravlr
https://nl.pinterest.com/ConsciousTravlr/

Voor online persbericht en logo downloads:
http://conscioustravelguide.com/press
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