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Aan het begin van het nieuwe toeristische seizoen 2022, 
verschijnt de 9e editie van het Sneek=Meer magazine.  
Hét toeristisch informatieve magazine over de bruisende 
watersportstad Sneek en omstreken.

Het Sneek=Meer Magazine 2022 krijgt een opvallend, handzaam formaat 
(170x240mm) met een eigentijdse lay-out en bevat veel lezerswaardige 
informatie over Sneek. Het magazine verschijnt in een oplage van 25.250 
exemplaren en wordt verspreid via VVV Waterland van Friesland, musea, 
restaurants, winkels, watersportbedrijven, hotels, campings en andere 
verblijfsaccommodaties in de regio.

INHOUD
Het magazine geeft thematisch 
allerlei handige, leuke informatie 
toegespitst op de toerist. Wij zijn 
hierbij gaan denken  uit de beleving 
van een toerist. Wat wil de toerist 
doen en zien, waar kan hij/zij wat 
huren, wat zijn de bijzonderheden 
van en in Sneek, waar kan hij/zij 
overnachten en/of eten en drinken.

THEMA’S 
Hotspots/bezienswaardigheden, 
shoppen, culinair genieten, uitgaan, 
watersport, wandelen en fietsen, tips 
van Sneker inwoners voor toeristen, 
activiteiten (binnen en buiten) 
groepsactiviteiten, evenementen in 
Sneek en de regio, een plattegrond 
en praktische adressen.

MEERTALIG
Highlights in het magazine zijn 
vertaald in het Duits en Engels. 
Zodat ook deze bezoekers 
geïnspireerd worden.
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