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Stadswandeling Skopje: De allereerste stadswandelgids van Macedonië

De eerste editie van Stadswandeling Skopje is sinds 15 augustus digitaal verkrijgbaar. Het e-book biedt 
twee stadswandelroutes, een plattegrond en veel handige informatie. 

Macedonië is een steeds populairder wordende vakantiebestemming in Europa. Er is nog weinig 
toeristische informatie verkrijgbaar, maar daar komt nu verandering in. Bedenkers, schrijvers en 
uitgevers Sanne van den Heuvel en Linda Poort, beide getrouwd met een Macedonische man, vonden 
dat hoofdstad Skopje rijp was voor een stadswandelgids.

Sanne van den Heuvel: “In Nederland heeft bijna elke stad een stadswandeling. Met zo’n brochure kun 
je op een goedkope en gemakkelijke manier zelf een stad verkennen. In Skopje bestond deze 
mogelijkheid simpelweg niet. Erg jammer. Zeker nu de stad zoveel nieuws te bieden heeft vanwege 
Skopje 2014. Daarom zijn we dit initiatief gestart.”

Met Stadswandeling Skopje kun je de stad in je eigen tempo verkennen, zonder reisleider. Je krijgt 
informatie over de bezienswaardigheden die je ziet, maar je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je besteedt 
bij elk monument, museum of café. De eerste 1.000 Engelstalige brochures van de Skopje City Walk 
zijn deze zomer geprint en verkrijgbaar in het centrum van Skopje. 

Linda Poort: “Macedonië is een geweldig land: de natuur is prachtig, de ervaring is authentiek en je 
kunt voor een prikkie lekker eten en drinken. Geen wonder dat het aantal toeristen blijft stijgen. Helaas 
bestaat er, zeker in het Nederlands, maar een zeer beperkt aantal reisgidsen. En dat terwijl er elk jaar 
toch zoveel Nederlandse toeristen zijn. Het was het gat in de markt waar wij ingesprongen zijn.”

Het e-book van Stadswandeling Skopje is online voor $2,99 (€2,25) te koop, daarvoor krijg je een PDF, 
epub (voor tablet en iPad) en mobi (voor Kindle). Meer weten? Volg Stadswandeling Skopje via 
Facebook, Twitter of blog: www.stadswandelingskopje.nl.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen via skopjecitywalk@gmail.com


