Fishing Denmark - Fordele og Kriterier 2018
Pris: 3.100 pr. år ex. Moms
FORDELE
Fælles rammer for udvikling af lystfisketurisme på destinationen
Mulighed for at benytte sig af certificeringslogoer på eget markedsføringsmateriale offline og online
Fælles markedsføring af certificeringsordningen samt lystfiskerturismeoplevelser
Mulighed for at blive en del af den samlede markedsføringsindsats for at fremme
aktive kvalitetsoplevelser i Danmark
Aktiv Danmarks nyhedsbrev

FISHING DENMARK KRITERIER FOR OVERNATNINGSSTEDER

Mulighed for nedfrysning af fisk
Adgang til nedfrysning af fisk i separat fryser udenfor overnatningsstedets køkken.

Renseplads
Adgang til indendørs eller udendørs renseplads. Rensepladsen skal som minimum opfatte
et bord med vask og rindende vand.
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Tilknyttet videnspartner eller kontakt til fiskeguide
Receptionen kan henvise til en eller flere fiskeguider med kendskab til områdets
fiskevande.

Tørremulighed for tøj og udstyr
Indendørs og/eller overdækket udendørs tørremulighed for tøj og udstyr udenfor eget
værelse. Fx et tørrerum, tørreskab eller overdækket udendørs tørresnor.

Måltider
Morgen: Der tilbydes tidlig morgenmad (kl. 6.00 – bestilles senest aftenen før).
Frokost: Mulighed for køb af frokostpakke til medtagning.
Aften: Mulighed for køb af aftensmåltid eller adgang til køkken. Oplysninger om måltider
gives i velkomstmappe eller ved opslag samt mundtligt i receptionen.

Lystfiskerrelevante kort over nærområder
Salg eller udlån af kort i målestoksforhold mak.
1:100.000 fx fra receptionen. Kort over kystområder
skal indeholde dybdekurver.

Tidevandstabeller
Formidling eller udlevering fra receptionen af de
ugentlige prognoser for lokalområdets høj- og
lavvande fra Dansk Meteorologisk Institut
(www.dmi.dk).

Salg/formidling af statslige fisketegn
Mulighed for køb af statsligt fisketegn over
www.fisketegn.dk eller udlevering af blanketter til
køb af fisketegn.
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Information om Fishing Denmark
Omtale af Fishing Denmarks mærkeordning på egen website og link til
http://www.danskturismefremme.dk/denmark/fishing-denmark tilstræbes.
Fishing Denmarks logo til brug på egen hjemmeside findes på www.aktivdanmark.dk.

Receptionen formidler information om lokale forhold
•

Oplysninger om offentlig transport

•

Forslag til fiskevande i området

•

Andre kvalitetsmærkede virksomheder

•

Spisesteder

•

Adgang til dagens vejrudsigt i aviser eller på internet

Skilt
Logoet for mærkeordningen opsættes et centralt og synligt sted.
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