Македонија заслужува да биде истражено!

Скопје, 14 мај 2014 година

СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ
Ohrid City Walk: Вториот водич со пешачка рута од Пешачење Македонија
После Скопје, и Охрид сега има свој водич со пешачка рута. Со брошурите на Пешачење
Македонија можете да ги истражувате градовите Скопје и Охрид во сопствено темпо, без
туристички водич. Можете да дознаете повеќе за работите покрај кои минувате, а можете
сами да одлучите колку време ќе потрошите на секој споменик, музеј или кафич.
Првото издание на Ohrid City Walk е дигитално достапно од денеска. Убаво дизајнираната
е-книга нуди пешачка рута низ стариот дел на Охрид, вклучувајќи мапа и многу корисни
информации. Исто така целосно ажурирана брошура со пешачки рути низ Скопје, сега е
достапна како е-книга преку веб-страната на Пешачење Македонија. Наскоро, за двата
града ќе појават апликации за iPhone и Андроид уреди.
Македонија станува популарна дестинација за одмор во Европа. Но, сеуште има само
малку туристички информации на располагање. Тоа сега се менува. Основачите Сане ван
ден Хеувел и Линда Порт, двете во брак со македонски мажи, одлучија дека земјата е
подготвена за неколку градски пешачки водичи.
Линда Порт: “Во Холандија скоро секој град има своја пешачка рута. Со таква брошура
можеш на ефтин и лесен начин сам да разоткриеш еден град. Во Македонија тоа до сега го
немаше. Жално, особено затоа што земјата нуди толку многу убавини. Минатата година ја
почнавме иницијативата со рута низ Скопје. По првата успешна година, сега го додаваме и
Охрид во нашата палета на производи."
Сане ван ден Хеувел: "Македонија е прекрасна земја: природата е убава, искуството е
автентично и можете да уживате во добра храна, вино и пиво за само малку пари. Не е ни
чудо дека бројот на туристи продолжува да расте. За жал, има многу малку информации
достапни за туристите, особено нови или редовно ажурирани информации."
Е-книгите на Пешачење Македонија чинат 1,99 €. Пешачките рути низ Скопје и Охрид се
достапни на англиски и на холандски јазик. За повеќе информации, следете го Walking
Macedonia на Фејсбук, Твитер или на: www.walkingmacedonia.com
------Забелешка за уредникот:
За повеќе информации, можете да не контактирате преку walkingmacedonia@gmail.com
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