
Thailands turistmyndigheter (TAT) får utmerkelsen «beste
turistdestinasjon» ved Grand Travel Award i Stockholm i 2017
I går, 16. februar, ble Grand Travel Award avholdt på Grand Hotel i Stockholm for 26. gang på rad. Thailands turistmyndigheter
mottok utmerkelsen «beste turistdestinasjon» på vegne av Thailand.

Det uavhengige reisemagasinet Travel News var vertskap for gårsdagens Grand Travel Award, som besto av seminarer og en middag med
etterfølgende prisutdeling. Thailands turistmyndigheter (TAT) mottok utmerkelsen «beste turistdestinasjon» sammen med Australia. Prisen ble
begrunnet med Thailands mattradisjoner, rike natur, strender og Bangkok by, og alt dette fortsetter å gi Thailand en plass i de svenske
turistenes hjerter år etter år. 

- Vi er svært stolte og glade over å ha blitt tildelt Grand Travel Awards' utmerkelse «beste turistdestinasjon». Vårt arbeid for å formidle de
fantastiske tingene Thailand har å by på, til resten av verden, har gitt uttelling. Det er fantastisk å få en bekreftelse på at vi har lykkes med
dette, sier Pakkanan Winijchai, direktør for TAT Stockholm, Norden og de baltiske landene.

Dubai, Kroatia, Spania og USA var nominert sammen med Thailand og Australia. TAT vil fortsette sitt arbeid med å vise de mange forskjellige
sidene ved Thailand, inklusive spennende sportsaktiviteter, vakker natur og smaksrik mat.
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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



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.


