
Tourism Authority of Thailand (TAT) modtager udmærkelsen ”Best
Tourist Destination” ved Grand Travel Award 2017 i Stockholm
I går den 16. februar løb den årlige Grand Tourism Award af stablen på Grand Hotel i Stockholm for 26. gang i træk. Tourism
Authority of Thailand modtog udmærkelsen “Best Tourist Destination” på vegne af Thailand.

Det
uafhængige rejsemagasin Travel News var i går vært for Grand Travel Award, der bød på seminarer, middag og en efterfølgende
præmieoverrækkelse. Tourism Authority of Thailand (TAT) modtog udmærkelsen “Best Tourist Destination” sammen med Australien.
Motivationen for udmærkelsen er det thailandske køkken, landets natur og strande og byen Bangkok, der alt sammen er grunde til, at de
svenske turister elsker Thailand år efter år. 

- Vi er utroligt stolte og glade for at have modtaget Grand Travel Awards udmærkelse “Best Tourist Destination”. Vi elsker at fortælle hele
verden om de fantastiske ting, Thailand har at tilbyde, og vi er glade for, at det har lønnet sig. Det er virkelig fantastisk at få bekræftet, at vi
har været fremgangsrige, siger Ms. Pakkanan Winijchai, chef for TAT Stockholm og de nordiske og baltiske lande.

Dubai, Kroatien, Spanien og USA blev også nomineret sammen med Thailand og Australien. TAT vil fortsætte sit arbejde med at vise Thailands
alsidighed, inklusive spændende sportsgrene, en betagende natur og et fantastisk køkken.
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Om Thailands turistbureau
Tourism Authority of Thailand (TAT) blev grundlagt i 1960 og var den første organisation i Thailand med særligt ansvar for at fremme turismen
i landet. Det thailandske turistbureau i Stockholm blev etableret i 2002 og er ansvarlig for de nordiske og baltiske lande. Det thailandske
turistbureau tilbyder rejseinformation til borgere, rejsebureauer og pressen og arbejder også på at motivere indbyggerne i de nordiske og
baltiske lande til at rejse til Thailand. Læs mere på http://dk.tourismthailand.org/home
Thailand befinder sig i en officiel sørgeperiode som følge af Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadejs bortgang. Det er dog Tourism Authority
of Thailands ønske, at alle Thailands besøgende skal fortsætte med deres rejseplaner. De fleste af de traditionelle og kulturelle
arrangementer finder sted, som de plejer, men festlighederne kan ændres, så de er passende og udtrykker respekt for den afdøde konge,
eller tilegnes Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadejs minde.
 



 


