
TTIIPPSS  PPAARRAA  VVIIAAJJAARR  
SSOOSSTTEENNIIBBLLEEMMEENNTTEE  

SSeeppaa  yy  sseeaa  ccoonnsscciieennttee  qquuee  eell  ttuurriissmmoo  ssoosstteenniibbllee  nnoo  qquuiieerree  ddeecciirr  eeccoottuurriissmmoo,,  nnii  
vviicceevveerrssaa..  VViiaajjaarr  ssoosstteenniibblleemmeennttee  iimmpplliiccaa  sseerr  rreessppoonnssaabblleess  aammbbiieennttaall  yy  
ssoocciiaallmmeennttee  ddeejjaannddoo  uunn  bbeenneeffiicciioo  eeccoonnóómmiiccoo  ssiinn  aaffeeccttaarr  oo  aaffeeccttaannddoo  mmíínniimmaammeennttee  
eell  rreessttoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  qquuee  vvooyy  aa  vviissiittaarr..

DDiissmmiinnuuyyaa  aall  mmááxxiimmoo  llaa  
ggeenneerraacciióónn  ddee  rreessiidduuooss,,  

lllleevvee  ccaannttiimmpplloorraa  yy  
lllléénneellaa  ccoonn  bboollssaass  ddee  

aagguuaa,,  oo  eenn  lluuggaarreess  ddoonnddee  
eell  aagguuaa  sseeaa  ppoottaabbllee,,  eenn  
vveezz  ddee  ccoommpprraarr  ttaannttaass  

bbootteellllaass..  EEnn  aammbbaass  ffoorrmmaass  
aasseeggúúrreessee  ddee  lllleevvaarrssee  
nnuueevvaammeennttee  llaass  bboollssaass  

vvaaccííaass  aall  lluuggaarr  aaddeeccuuaaddoo  
ppaarraa  ssuu  ddiissppoossiicciióónn..  

SSeeaa  aammaabbllee  yy  
ssoonnrrííaa  aa  llaass  

ppeerrssoonnaass  qquuee  lloo  
rreecciibbiirráánn,,  eellllooss  
ssoonn  aannffiittrriioonneess  ddee  
nnuueessttrrooss  mmeejjoorreess  
lluuggaarreess  yy  llooss  
aatteennddeerráánn  ddee  llaa  
mmiissmmaa  mmaanneerraa  qquuee  
uusstteedd  llooss  ttrraattee

IInnffóórrmmeessee  bbiieenn,,  
ssoobbrree    eell  lluuggaarr  
qquuee  vvaa  aa  vviissiittaarr,,  
yy  aasseegguurraarrssee  qquuee  
ccoonn  ssuu  vviiaajjee  ssee  

rreessppeettee  ttaannttoo  aa  llaa  
ccuullttuurraa  qquuee  vvaa  aa  
vviissiittaarr  ccoommoo  aall  
mmeeddiioo  aammbbiieennttee..  

NNoo  lllleevvee  nnii  ttrraaiiggaa  ddee  ssuu  
vviiaajjee  eelleemmeennttooss  vviivvooss  

((mmaassccoottaass,,  ppllaannttaass  eettcc)),,  
yyaa  qquuee  uunnoo  ddee  llooss  

pprriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  
qquuee  aaffeeccttaann  aa  nnuueessttrraa  
bbiiooddiivveerrssiiddaadd  eess  llaa  

iinnttrroodduucccciióónn  ddee  eessppeecciieess  
nnoo  pprrooppiiaass  ddee  llooss  

eeccoossiisstteemmaass,,  llaass  ccuuaalleess  
ccoommppiitteenn  ccoonn  llaass  
eessppeecciieess  nnaattiivvaass  

ddeessppllaazzáánnddoollaass  ee  iinncclluussoo  
ddeessttrruuyyéénnddoollaass..  

PPrrooccuurree  nnoo  uussaarr  
qquuíímmiiccooss,,  ee  iinnffoorrmmeessee  
aanntteess  ddee  eennttrraarr  aa  rrííooss  
qquuee  ppuueeddee  hhaacceerr  yy  qquuee  

nnoo..  ((ccaassoo  CCaaññoo  
CCrriissttaalleess,,  eess  
pprroohhiibbiiddoo  uussaarr  
bbllooqquueeaaddoorr  oo  

rreeppeelleennttee,,  yyaa  qquuee  llooss  
qquuíímmiiccooss  ddeessttrruuyyeenn  llaass  

ppllaannttaass  aaccuuááttiiccaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  

eessttee  rriioo))..

BBuussqquuee  nnoo  ddeejjaarr  
hhuueellllaa  ddee  ssuu  

vviissiittaa,,  nnoo  hhaaggaa  
mmuucchhoo  rruuiiddoo,,  nnoo  
ddeejjee  bbaassuurraa,,  ssoolloo  
hhaaggaa  ffooggaattaass  ddoonnddee  
llooss  iinnssttrruuccttoorreess  oo  
aaccoommppaaññaanntteess  llee  

iinnddiiqquueenn..  

SSii  vvaa  aa  ccoommpprraarr  
rreeccuueerrddooss,,  hháággaalloo  
eenn  ttiieennddaass  llooccaalleess  
ccoonn  ccoommuunniiddaaddeess  

llooccaalleess  yy  
pprroodduuccttooss  llooccaalleess  
aassíí  aappooyyaarráá  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  eessaa  
rreeggiióónn..

NNOO  ccoommpprree  nnii  ppeerrmmiittaa  qquuee  
llee  rreeggaalleenn  fflloorraa,,  ffaauunnaa  
oo  ppaarrtteess  ddee  eessttaa,,  ddeell  

lluuggaarr..  EEll  ttrrááffiiccoo  iilleeggaall  
ddee  vviiddaa  ssiillvveessttrree  eess  uunnoo  
ddee  llooss  mmaayyoorreess  pprroobblleemmaass  

eenn  llaass  rreeggiioonneess  qquuee  
vviissiittaammooss,,  nnoo  aappooyyee  

eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ssoonn  
ddeelliittoo  yy  ppuueeddeenn  ddeessttrruuiirr  

eell  lluuggaarr  qquuee  eessttáá  
vviissiittaannddoo..  

Disfrute de la 
cultura del lugar 
respetándola, 
aprenda de sus 

bailes, 
gastronomía e 

historias. Son de 
gran valor. 

NNoo  aappooyyee  yy  
ddeennuunncciiee  ccuuaallqquuiieerr  
iinnddiicciioo  ddee  ttuurriissmmoo  
sseexxuuaall  yy//oo  aabbuussoo  aa  
mmeennoorreess  RREECCHHAACCEE  
ccoommpplleettaammeennttee  

eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess..  

CCuuaannddoo  vvaayyaa  aa  
eemmppaaccaarr,,  iinnffóórrmmeessee  
ssoobbrree  qquuéé  ttiippoo  ddee  
lluuggaarr  vvaa  aa  vviissiittaarr  
((tteemmppeerraattuurraa,,  mmaarr,,  

rrííoo,,  eettcc..))  ccoonn  eell  ffiinn  
ddee  lllleevvaarr  ssoolloo  lloo  qquuee  

nneecceessiittaa..




