JÁKVÆÐ UPPLIFUN
FERÐAMANNA
Ánægðir ferðamenn og ánægð þjóð

Innleiðing Vegvísis í öllum landshlutum
Það er lykilatriði að horfa til uppbyggingar ferðaþjónustu um allt land
m.a. með tilkomu stefnumótandi stjórnunaráætlana fyrir ferðaþjónustuna í hverjum landshluta. Stjórnstöð ferðamála mun útfæra
samkomulag um innleiðingu Vegvísis í ferðaþjónustu sem fyrirtæki og hagsmunaaðilar í hverjum landshluta koma að og geta
sameinast um. Samkomulagið mun leggja áherslu á aðgerðir
sem stuðla að gestrisni, góðri þjónustu við ferðamenn og
jákvæðri upplifun þeirra. Sérstaklega verði hugað að því að
tryggja áfram jákvæð viðhorf heimamanna til atvinnugreinarinnar m.a. með virku samráði.

Upplýsingagjöf og samskipti
við ferðamenn
Áfram verði unnið að því að skilgreina leiðir til
að bæta upplýsingagjöf til ferðamanna um allt
land með áherslu á rafrænar lausnir og leiðarmerkingar. Unnið verði markvisst að því að bæta
upplýsingagjöf og hugað sérstaklega að því hvernig
megi ná sambandi við ferðamenn áður en til ferðar
kemur, við komu þeirra til landsins og meðan á dvöl
þeirra stendur.

Öryggi ferðamanna
Markvisst verði metnar leiðir til að draga úr slysum og óhöppum
meðal innlendra og erlendra ferðamanna og auka öryggi þeirra í
samvinnu lögregluyfirvalda, Landsbjargar og Samtaka ferðaþjónustunnar. Sérstök áhersla verði lögð á markvisst forvarnarstarf, sem
felst m.a. í því að skilgreina hættur, setja reglur og öryggistakmarkanir
og stýra aðgengi ferðamanna á stöðum þar sem ætla má að öryggi þeirra
geti verið ógnað. Þá verði merkingar og leiðbeiningar samræmdar og verði
bæði á íslensku og ensku og jafnvel fleiri tungumálum.
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Vegvísir í ferðaþjónustu

Aðgerðir 2015-2020 og væntingar um niðurstöður
Aðgerðir

Ábyrgð Væntingar um niðurstöður

Stjórnstöð ferðamála og hagsmunaaðilar í hverjum landshluta
gera samkomulag um innleiðingu
Vegvísis í ferðaþjónustu með áherslu
á þjónustu við ferðamenn.

SF
SAF

Upplýsingagjöf til ferðamanna um allt
land verði bætt með áherslu á rafrænar
lausnir og betri leiðarmerkingar
sem eru samræmdar á landsvísu.

SF
ANR

Öryggi ferðamanna verði aukið
með markvissu forvarnarstarfi,
samræmdum merkingum og stýrðu
aðgengi ferðamanna í samvinnu
lögregluyfirvalda, Landsbjargar
og ferðaþjónustunnar.

IRR
SF

ANR Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ
ÂÂ

Í hverjum landshluta er unnið eftir samkomulagi um að leggja
áherslu á þjónustu við ferðamenn, jákvæða upplifun þeirra og sátt
milli atvinnugreinarinnar og heimamanna. Framtíðarsýn um jákvæða
upplifun ferðamanna og þjónustu við þá í hverjum landshluta er skýr.
Ferðaþjónusta á Íslandi einkennist af jákvæðri upplifun ferðamanna,
gestrisni, þjónustulund og gæðum.
Ferðamenn telja upplýsingagjöf vera góða og að hún nýtist vel á ferð
þeirra um landið.
Fljótlegt er að koma skilaboðum til ferðamanna á íslensku, ensku og
mögulega fleiri tungumálum.
Dregið hefur úr ferðatengdum slysum og kostnaði við óhöpp og slys.
Leiðarmerkingar eru samhæfðar í anda bestu alþjóðlegrar þekkingar
og reynslu og auðvelt er að fylgja þeim.

IRR Innanríkisráðuneytið

SAF Samtök ferðaþjónustunnar

SF Stjórnstöð ferðamála
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