
Perheloma Thaimaassa
Suunnitteletko matkaa lasten kanssa? Thaimaa on tunnettu siitä, että siellä pidetään huolta myös pienistä matkailijoista. Tarjolla
on upeita mahdollisuuksia tutustua maan interaktiivisiin museoihin, reheviin puutarhoihin, ulkoilmaseikkailuihin ja moniin
muihin kohteisiin. Esittelemme parhaat vinkit perhelomailuun Phuketissa, Bangkokissa ja Chiang Maissa.

PHUKET

Upeita elämyksiä pinnan alla
Phuket Aquarium sijaitsee Cape Panwan niemekkeen päässä. Se on täydellinen päivämatkakohde koko perheelle. Akvaariossa yhdistyvät
tiede ja viihde. Yli 30 tankissa esitellään erilaisia merimaailmoja, merihevosia, klovnikaloja, kilpikonnia ja leopardihaita. Älä ohita suurinta



tiede ja viihde. Yli 30 tankissa esitellään erilaisia merimaailmoja, merihevosia, klovnikaloja, kilpikonnia ja leopardihaita. Älä ohita suurinta
vetonaulaa: suurta tankkia, jonka läpi kulkevassa tunnelissa voit katsella rauskuja, napsijoita, meriahvenia, huulikaloja ja haita lähietäisyydeltä.
Osoite: 51 Sakdidet Road, Wichit, Mueang
http://phuketaquarium.org/en/

Kolmiulotteista hämäystä silmille
Interaktiivisessa Phuket Trickeye Museumissa pääsee ihastelemaan kolmiulotteista taidetta lähietäisyydeltä. Voit ottaa upeita valokuvia, joista
jää hauska muisto koko perheelle. Museossa on esillä noin 100 maalausta ja veistosta. Niissä on käytetty trompe-l’oeil-tekniikkaa, joka saa
aikaan kiehtovan 3D-vaikutelman.
Osoite: 130/1 PhangNga Road
http://www.phukettrickeyemuseum.com/

Vesihuveja nuorille ja vanhoille
Splash Jungle Water Park on koko perheelle tarkoitettu vesipuisto, josta löytyy niin jännittäviä vesiliukumäkiä kuin rentoutumistakin.
Superbowl- ja Boomerango-vesiliukumäet tarjoavat jännitystä rohkeille. Puistossa on myös 335 metriä pitkä laiskasti virtaava joki, jossa voit
kellua ja rentoutua.
Osoite: Soi Mai Khao 4
http://www.splashjunglewaterpark.com

Korkealla puunlatvoissa
Hanuman World Phuket on seikkailu puunlatvoissa. Nimi kunnioittaa hindujumala Hanumania. Viidakossa, valtavien puiden keskellä
sijaitsevassa puistossa on Thaimaan pisin silta puunlatvojen korkeudella sekä 16 jännittävää rataa, jotka ovat jopa 400 metrin pituisia. Se on
upea tapa tutustua luontoon erilaisella tavalla. Voit esimerkiksi kokeilla maan nopeinta köysirataliukua tai vain rentoutua korkeuksissa.
Osoite: Chaofah Road, Wichit
http://hanumanworldphuket.com

BANGKOK



Rentoudu vihreässä suurkaupungissa
Lumpini Park vastaa New Yorkin Central Parkia. Se on vilkkaan Bangkokin rehevä ja rauhallinen keidas. Se on täydellinen rentoutumiskohde
perhelomalaisille. Trooppisessa kohteessa voit nähdä hyvällä onnella myös kilpikonnia. Lapset voivat juoksennella ja leikkiä suurilla
nurmialueilla, aikuisille on tarjolla ulkokuntoilualue. Tuo mukaan eväät ja nauti vehreästä kokemuksesta!
Osoite: Sijaitsee Rama IV Roadilla Ratchadamrin ja Witthayun katujen välissä. Sisäänkäyntiportteja on kaikilla sivuilla.



Kaikkien lasten unelma
Imaginia Playland sijaitsee Emporiumin ostoskeskuksessa. Tämä 1 400 neliömetrin kokoinen puisto on kaikkien lasten unelma. Se on jaettu 19
eri alueeseen, joilla on eri teemoja. Lapset voivat esimerkiksi säveltää musiikkia, hyppiä trampoliineilla ja kiipeillä valtavassa verkossa. Tarjolla
on tekemistä kaikenikäisille lapsille, mutta parhaiten puisto sopii 5–10-vuotiaille.
Osoite: Emporium-ostoskeskus, 3. kerros, 24 Sukhumvit Road
http://imaginiaplayland.com/en

Tosielämän Jurassic Park
Dinosaur Planetissa opit lisää muinaisista ajoista ja koet samalla hauskan ja interaktiivisen elämyksen. Puistossa on yli 100 todenmukaista
animoitua dinosaurusta, ja se tarjoaa viihdykettä ja tietoa koko perheelle. Tunnet olevasi keskellä Jurassic Parkia!
Osoite: Sukhumvit 22 The Emsphere
https://www.dinosaurplanet.net/en/intro/

Innovatiivista viihdettä koko perheelle
Kidzania on söpö ja opettavainen minikaupunki lapsille. Parhaiten puisto sopii 4–15-vuotiaille. Lapset voivat kokeilla 80 erilaista työtä aina
hammaslääkäristä ja toimittajasta lentäjään ja palomieheen. Vanhemmat eivät saa osallistua, mutta voivat nauttia lasten viihtyessä ja oppiessa!



hammaslääkäristä ja toimittajasta lentäjään ja palomieheen. Vanhemmat eivät saa osallistua, mutta voivat nauttia lasten viihtyessä ja oppiessa!
Osoite: Siam Paragonin ostoskeskus I Rd, 991 Rama I Rd
http://www.kidzania.co.th/

CHIANG MAI

Maailman ensimmäinen illuusiotaidemuseo Chiang Maissa
Art in Paradise on 3D-kokemus, jossa tasaiset maalaukset näyttävät siltä, että niillä olisi korkeutta, leveyttä ja syvyyttä. Sen lisäksi kävijät
saavat mahdollisuuden osallistua interaktiivisesti todellisen taideteoksen tekemiseen. Yli 130 maalausta voidaan jakaa eri teemoihin, joita ovat
esimerkiksi vedenalainen maailma, villielämä, klassinen taide ja antiikin Egypti. Museo tarjoaa viihdyttävän kokemuksen kaikenikäisille!
Osoite: 199/9 Chang Klan Rd
http://www.chiangmai-artinparadise.com/introduct.php



Köysirata viidakossa
Korkealla Chiang Main vihreillä kukkuloilla yli 1 000 metrin korkeudessa merenpinnasta sijaitseva Flying Squirrels on jännittävä seikkailu
puunlatvojen korkeudella. Siellä voit liukua ja kellua vapaasti vaijereita pitkin. Aktiviteetti kestää noin 2,5 tuntia, ja näkymä majesteettisille
vuorille ja ikivirheisiin metsiin on uskomaton. Muista ottaa mukaan aurinkorasva ja kamera!
Osoite: 8/2 Soi 4 Thapae Road, Changklan Muang
http://www.treetopflight.com/

Huippuhauska kohde lapsille
X-Centre sijaitsee 25 minuutin ajomatkan päässä Chiang Main kaupungista. Se on juuri oikea paikka seikkailunhaluiselle perheelle. Lapset
voivat pelata minigolfia, hyppiä trampoliinilla, pelata paintballia ja ajaa pienillä autoilla. Siellä on myös suuri puutarha, jossa lapset voivat leikkiä
ja pelottomat aikuiset tehdä benjihypyn.
Osoite: 816 Moo 1, Mae Rim Sameong Road
http://chiangmai-xcentre.com/chiangmai_xcentre_fun_for_children.php
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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.


