CHOGOGO RESORT & MILIEUBEWUSTZIJN
Chogogo Resort gelooft in sociale verantwoordelijkheid en verantwoord ondernemen. Wij proberen met alles wat wij doen
zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu en de lokale gemeenschap. Een belangrijk concept hiervan is het verbeteren
van het milieubewustzijn van onze gasten. Daarom willen wij u vriendelijk vragen bewust om te gaan met de volgende zaken:

HANDDOEKEN SERVICE

FLORA EN FAUNA

Er zijn elke dag schone handdoeken bij de receptie verkrijgbaar. Op
elk gewenst moment kunt u zowel uw strand- als kamerhanddoeken
wisselen. Elke derde dag wordt uw accommodatie schoongemaakt.
Help ons het milieu te sparen door alleen uw handdoeken te
wisselen indien dit noodzakelijk is.

Wij proberen onze tuin met alle lokale planten (en dieren) zo
goed mogelijk te onderhouden. Wij willen u daarom vriendelijk
verzoeken om de flora en fauna van Chogogo te respecteren. Alle
flora en fauna op het resort worden verzorgd door Chogogo
Resort en eventuele zwerfdieren worden opgevangen door de
lokale dierenbescherming.

AIRCO
Op het resort zijn de airco’s de grootste energie gebruikers.
Vandaar dat al onze airco’s geïnstalleerd zijn met een energiezuinig
systeem. Om het systeem te gebruiken dient u alle deuren en
ramen van uw slaapkamer te sluiten. Adviestemperatuur is 240 C.
Wanneer u uw accommodatie verlaat, willen wij u vriendelijk
vragen om de airco uit te schakelen.

HERGEBRUIK VAN WATER IN DE TUIN
Al het gebruikte water in de accommodaties wordt opgeslagen in
septic tanks en hergebruikt voor tuin irrigatie. Vanwege de
grootte van onze tuin is er elke dag een grote behoefte aan water.
Vandaar dat het irrigatie proces zowel dag als nacht gebeurt. Elke
sectie wordt ongeveer 15 minuten bewaterd. Soms kan dit voor
onaangename geuren zorgen. Wij hopen op uw begrip.

LOKALE CULTUUR
Curaçao heeft een rijke cultuur, een indrukwekkende geschiedenis
en vele speciale activiteiten en bezienswaardigheden. Papiaments,
Nederlands en Engels zijn de officiële talen in Curaçao. Wij willen
u vriendelijk vragen om de cultuur, tradities en rechten van hen te
respecteren. Wanneer u hier nog vragen over heeft , dan kunt u
altijd bij onze medewerkers van de receptie terecht.

LICHTEN
Alle verlichting op het resort is energiezuinig. Gelieve onnodig
gebruik van verlichting voorkomen.

AFVAL
Afvalrecycling op Curaçao staat nog in haar kinderschoenen.
Chogogo Resort probeert dit uiteraard waar kan zoveel mogelijk
te ondersteunen. Wij willen u daarom vragen uw glas, plastic
flessen en blikjes in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
Deze vindt u bij de ingang van het resort, bij de hottubs en achter
op het resort aan de linkerzijde ( t.h.v. huisnummer 2050 ). Wij
zullen blijven zoeken naar betere methodes om ons afval te
recyclen.

Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw begrip. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding
van bovenstaande voorschriften, vraag het ons gerust.
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ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNIQUES
AND METHODS OF CHOGOGO RESORT
Chogogo Resort believes in corporate and social responsibility. This means that we operate our business with great regard for
the local environment and the local community. An important aspect of this is improving environmental awareness of our
guests. So we would like to ask you to consider and be aware of the following issues:
TOWELS

GARDEN AND WILDLIFE

Every day we have fresh towels available at the reception. You
can change your beach- and room towels whenever you like.
Every third day your accommodation will be cleaned. Please
consider the environment and do not change your towels
when it is not necessary.

We try to keep our garden well maintained with several local
plants. Please consider and respect the garden and her animals.
The stray animals on the resort are being treated and taking care
of by Chogogo Resort and by the local organizations for animal
care.

AIR CONDITIONING

LOCAL CULTURE

The air conditioning on the resort are the biggest energy
consumers. Therefore, all the air conditioners in the units contain
an energy saving system. In order to operate this system, you
need to close all doors and windows in the bedroom. Advice
tempature of the air conditioning is 24°C. We highly appreciate
that you shut off the air conditioning system when you leave your
accommodation.

Curaçao has a very rich culture, impressive history and many
special activities and attractions. Papiamentu, Dutch and English
are official languages in Curaçao. Please respect our culture,
traditions and rights. Front Desk is more than happy to answer all
of your questions about the local customs.

LIGHTS
All the lights on the resort are energy efficient. Please avoid
unnecessary use of electricity..

REUSE WASTE WATER IN THE GARDENS
All waste water is collected in septic tanks and reused for garden
irrigati on. Because of our lush garden there is a great demand
for water each day, that’s why this irrigati on process happens
day and night. Every secti on is watered for approximately 15
minutes. This may cause some unpleasant scents. We ask for your
understanding.

WASTE
On Curaçao the recycling of waste is in its infancy. Chogogo
Resort however promotes recycling when possible. Therefore we
ask you to deposit all glass, plastic bottles and cans in the
designated containers. These can be found at the entrance,
nearby the hot tubs or on the left side of the resort (nearby
bungalow 2050). We keep on searching for better methods
to recycle waste.

Thank you for your awareness and cooperation! If you have any questions regarding above regulations, please do not hesitate
to ask our reception.
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