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الفرقالحظ 

Spot the difference













؟فرقك لهناهل كان 

Was there a difference?



Lapa Rios Ecolodge, Osa Peninsula, Costa Rica



Adrere Amellal,  Siwa, Egypt



Ecocamp,  Patagonia, Chile



Laguna Lodge Ecoresort,  Guatemala



Pacuare Lodge,  Pacuare River, Costa Rica



Feynan Ecolodge,  Dana Biosphere Reserve, Jordan







Sightseeing

Sightdoing

=
سياحة الخبرات

Experiential Tourism







Dana

Petra

Feynan

















Feynan Ethos  مبادئ نزل فينان

وأصيلةفريدة خبرات 

unique & authentic visitor experiences

المساهمة بحماية الطبيعة

contribution to conservation 

المحليالمجتمع إفادة 

local community benefit

التقليل والحد من األثر البيئي 

minimal environmental footprint
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80 families/400 individuals
directly benefit from the 
lodge

In 2014, over 50% of 
revenue stayed in the local 
community

شخص ٤٠٠عائلة أو حوالي ٨٠

يستفيدون بشكل مباشر من نزل 

فينان 

٪ من ٥٠اكثر من٢٠١٤في عام 

ي المبلغ الذي تم دفعه من الزائر بق

في المجتمع المحلي
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Your clients will vacation with a clear conscience knowing they are in a green property 
that fuses conservation and tourism in cooperation with the local community making 
it an authentic Jordanian experience
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Ecotourism: 
"responsible travel to natural areas that 

conserves the environment and 
improves the well-being of local 

people." 
TIES, 1990

:السياحة البيئية
ذي الالمسؤول إلى مناطق طبيعية السفر / الترحال 

معيشة مستوىبتحسين ساعد يوبحماية البيئة ساهم ي

المحليالمجتمع 
١٩٩٠( تايز)العالمية للسياحة البيئية الجمعية 



FINALIST 2015



‘Feynan’ Google search 
results:

2009: 1,500 pages 

2015: 48,100 pages



النجاح المستدام 
الناس، البيئة، الربح 

Sustainable Success

people, environment, profit

EcoHotels
creating sustainable experiences



nabil@ecohotels.me


