
Chiang Main kulttuurinen monimuotoisuus
Monipuolisessa Chiang Maissa yhdistyy kaunis luonto, miellyttävä ilmasto ja rikas kulttuuri. Muinaisten valtakuntien keskuksena
Chiang Mai on ollut vilkas opin, uskonnon, arkkitehtuurin ja kaupankäynnin kehto. Kaupunki, jota kutsutaan myös Pohjois-
Thaimaan pääkaupungiksi, on saanut vaikutteita useista eri kulttuureista, mikä tekee siitä kiehtovan kohteen.

Chiang Maihin asettuneet ihmiset rikastuttavat käsityötaidoillaan tämän luovan alueen elämää muun muassa kotikutoisilla kankailla sekä
hopeasepän- ja puunkäsittelytaidoillaan. Nimi Chiang Mai tarkoittaa "uutta kaupunkia", mutta tosiasiassa kaupungin historia ulottuu yli 700
vuoden taakse. Tässä muutamia vinkkejä Thaimaan matkailutoimistolta kaupungissa vieraileville kulttuurinnälkäisille matkailijoille.



Walking Street
Sunnuntai-iltaisin koko katu muuttuu kävelykaduksi, jolloin voit ostaa käsityönä tehtyjä tuotteita, ihailla muinaista Lanna-taidetta, katsoa
kulttuuriesityksiä ja maistella paikallisia ruokia. Vahva käsityöperintö näkyy kotikutoisten tekstiilien, hopeaesineiden, puisten käsitöiden,
vuoristoheimojen piirrosten ja modernien taideteoksien muodossa. Kadun varrella voit nauttia myös perinteisten muusikkojen ja Thai-
tanssijoiden esityksistä tai nukketeatterista. 

Modernin taiteen museo MAIIAM
Tämän vuoden alussa Chiang Maihin avattiin ensimmäinen modernin taiteen museo. MAIIAM-museossa, jonka julkisivu koostuu peileistä, on
sen perustajaperheen lahjoittama pysyvä kokoelma sekä johtavien Thaimaalaisten taiteilijoiden teoksia. Museo on historiallisen Chiang Main
valtakunnan jatke ja edustaa yhtä lailla maaseutua kuin kaupunkia. Museo toimii entisessä varastorakennuksessa ja sisustuksen raaka,
teollinen vaikutelma toimii täydellisenä taustana modernille taiteelle. 
http://www.maiiam.com/



Wat Thaton 
Wat Thatonin temppeli on henkeäsalpaava henkinen ja arkkitehtoninen kokemus. Temppelin maat levittyvät yli 160 hehtaarin suuruiselle,
rehevien kukkuloiden alueelle, jolta löytyy yhdeksän buddhalaisten pyhiinvaeltajien kohdetta. Näihin kuuluu muun muassa suuri Buddhan
kuva, stupa, mediataatiokeskus, suuri chedi ja useita patsaita. Wat Thatonin mailla järjestetään satunnaisesti myös ulkoilmamarkkinoita, joilla
myydään käsitöitä ja pientä purtavaa.

137 Pillars house
Boutique-hotelli 137 Pillars housessa yhdistyy menneiden aikojen itämainen eleganssi ja moderni ylellisyys. Epätavallinen nimi juontuu alueen
keskellä sijaitsevan tiikkirakennuksen koristeellisten pilarien määrästä. Palkittu, 1880-luvulla rakennettu hotelli sijaitsee rauhallisella,
trooppisen vehreällä alueella kävelymatkan päässä muutamista Ping-joen ylistetyimmistä ravintoloista. Hotellin tarjontaan kuuluu muun muassa
kylpyläkäsittelyt, joogatunnit, kuntosali sekä useat ravintolat. 
http://137pillarshotels.com/hotels/chiang-mai/



Doi Suthep 
Doi Suthep sijaitsee 16 kilometrin päässä Chiang Main keskustasta ja on yksi kaupungin maamerkeistä. Nauti näköalapaikoilta avautuvista
upeista näkymistä ennen saapumista buddhalaistemppeli Wat Phra That Doi Suthep Worawihaniin, joka sijaitsee vuorenlaella yli 1000 metriä
merenpinnan yläpuolella. Temppeli, jonka historia ulottuu takaisin vuoteen 1384, on yksi Pohjois-Thaimaan historiallisesti ja uskonnollisesti
tärkeimmistä paikoista.



Khum Khantoke
Khum Khantoke edustaa muinaista Lanna-kuningaskuntaa ja esittelee perinteistä Thai-kulttuuria autenttisen vaatetuksen, ruokailun ja
esitysten muodossa. Khum Khantoken vierailijat saavat kokea sekä perinteisen “kynsitanssin” että nauttia Pohjois-Thaimaan herkullisista
ruoista. Menu sisältää muun muassa Burmalaisen sianlihacurryn, paistettua kanaa ja porsaan jauhelihaa riisin kera. 
http://www.khumkhantoke.com/
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Thaimaan matkailutoimisto
Tourism Authority of Thailand (TAT) perustettiin vuonna 1960. Se on Thaimaan ensimmäinen organisaatio, joka vastaa erityisesti matkailun
edistämisestä maassa. Vuonna 2002 avattu Tukholman toimisto vastaa Pohjoismaiden ja Baltian alueesta. Tukholman toimisto antaa
matkustamiseen liittyvää tietoa suurelle yleisölle, matkatoimistoille ja medialle sekä toimii edistääkseen Pohjoismaiden ja Baltian asukkaiden
matkoja Thaimaahan. Lue lisää osoitteessa www.tourismthailand.org/fi.
Thaimaassa on virallinen, vuoden kestävä suruaika hänen majesteettinsa kuningas Bhumibol Adulyadejin kuoleman takia. Thaimaan
matkailutoimisto toivoo turistien saapuvan lomailemaan suruajasta huolimatta. Useimmat perinteiset tapahtumat ja kulttuuritapahtumat
järjestetään suunnitellusti, vaikkakin juhlien suunnittelussa saatetaan ottaa huomioon tai juhlat saatetaan omistaa kuningas Bhumibol
Adulyadejn muistolle.

 


