
Tourism Authority of Thailand (TAT) i Stockholm är korat till
”Bästa utländska turistbyrå” igen
För tredje året i rad har TAT:s Stockholmskontor mottagit den prestigefyllda utmärkelsen ”Bästa utländska turistbyrå” vid norska
Grand Travel Award 2017. 

Under gårdagskvällen, torsdagen den 12 januari, höll resebranschen den årligt återkommande Grand Travel Award 2017 på Wallmans i Oslo,
arrangerad av den oberoende norska resebranschtidningen TravelNews. Ms Pakkanan Winijchai, direktör TAT Stockholm och de nordiska och
baltiska länderna, närvarade under prisutdelningen och galakvällen. 

- Tourism Authority of Thailands Stockholmskontor är mycket glada och stolta över att återigen ta emot det prestigefyllda priset. "Bästa
utländska turistbyrå" är en utmärkelse som uppvisar våra stora ansträngningar och det hårda arbete som Stockholmskontoret gjort. Vi ser
fram emot att välkomna många resenärer till Thailand under 2017 och är entusiastiska över att uppmärksamma landets rika utbud av
aktiviteter, såsom sport, wellness, shopping, mat och kultur, säger Ms Pakkanan Winijchai.

Under 2017 kommer TAT fokusera på att lyfta fram fördelarna med att utforska Thailand och upptäcka Thainess. Thailand erbjuder fantastiska
aktiviteter inom sport och wellness såsom Muay Thai (thaiboxning), golf, cykling, yoga och spaanläggningar i världsklass. Thainess handlar om
den unika thailändska inställningen att vara lugn och harmonisk, om vänskaplighet, gästfrihet och att värna om sina turister. Dessa
egenskaper är grunden för den thailändska kulturen och "The Thai way of life", vilket särskiljer landet och erbjuder något unikt för alla
besökare.
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Om Thailändska Turistbyrån
Tourism Authority of Thailand (TAT) grundades 1960 och var den första organisationen i Thailand med särskilt ansvar att främja turismen i
landet. Thailändska Turistbyrån i Stockholm etablerades 2002 och ansvarar för de nordiska och baltiska länderna. Thailändska Turistbyrån
tillhandahåller reseinformation till allmänheten, resebyråer och media och arbetar även för att uppmuntra invånare i de nordiska och baltiska
länderna att resa till Thailand. Läs mer om Thailändska Turistbyrån på www.tourismthailand.org/se.
Thailand är nu i en tid av officiell sorgeperiod efter bortgången av Hans Majestät Kung Bhumibol Adulyadej. Thailändska turistbyrån uppmanar
alla besökare till Thailand att fortsätta med sina resplaner som vanligt. De flesta traditionella och kulturella evenemang kommer att äga rum
som vanligt, även om firandet kan komma att ändras för att visa respekt för Hans Majestät Kung Bhumibol Adulyadej.

 


