
Stockholm-kontoret til Tourism Authority of Thailand (TAT) er
tildelt Norwegian Grand Travel Award 2017 og kåret til "beste
utenlandske turistkontor"
TATs Stockholm-kontor vinner prisen "beste utenlandske turistkontor" for tredje gang på rad. Prisen ble tildelt ved den norske
«bransjefesten» 12. januar 2017. 

Grand Travel Award 2017 ble avholdt forrige torsdag ved Wallmans i Oslo i regi TravelNews, som er et uavhengig norsk reisemagasin.
Pakkanan Winijchai, TAT Stockholms direktør for de nordiske og baltiske landene, var til stede ved feiringen og prisutdelingen:

- Stockholm-kontoret til Tourism Authority of Thailand er svært glade for at de nok en gang mottar denne prestisjetunge prisen. "Beste
utenlandske turistkontor" er en flott pris som viser hvor mye Stockholm-kontoret legger i arbeidet sitt. Vi ser frem til å ønske mange reisende
velkommen til Thailand i 2017 og gleder oss til å vise frem landets mange forskjellige aktiviteter, for eksempel innen idrett, velvære, shopping,
mat og kulturliv, sier ms. Pakkanan Winijchai.

I 2017 skal TAT fokusere på det store mangfoldet Thailand har å by på, og gjøre folk kjent med "thainess". Thailand byr på fantastiske
aktiviteter innen idrett og velvære, for eksempel Muay Thai (thaiboksing), golf, sykling, yoga og spasteder i verdensklasse. Thainess eller
thailandskhet er en unik mentalitet som handler om å ta seg godt av turistene, og om thaienes sinnsro, vennlighet og gjestfrihet. Disse
egenskapene er fremtredende i thaikulturen og den thailandske livsstilen og bidrar til at landet skiller seg ut og kan tilby turistene noe helt
unikt.
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Om det thailandske turistbyrået
Tourism Authority of Thailand (TAT) ble grunnlagt i 1960 og var den første organisasjonen i Thailand med spesielt ansvar for å fremme
turismen i landet. Det thailandske turistbyrået i Stockholm ble etablert i 2002, og har ansvar for de nordiske og baltiske landene. Det
thailandske turistbyrået tilbyr reiseinformasjon til offentligheten, reisebyråer og media og arbeider også for å stimulere innbyggerne i de
nordiske og baltiske landene til å reise til Thailand. Les mer på www.tourismthailand.org/no.
Thailand er nå inne i en offisiell sørgeperiode etter Hans Majestet Kong Bhumibol Adulyadejs bortgang. Thailands turistmyndigheter ønsker
likevel at alle turister skal fortsette sine reiseplaner som normalt. De fleste tradisjonelle og kulturelle arrangementene vil gå som planlagt, selv
om noen av feiringene kan bli endret i respekt for avdøde. For eksempel kan noen arrangementer bli dedikert til minne om Hans Majestet
Kong Bhumibol Adulyadej.


