
Thaimaa – nyt myös suosittu kesäkohde
Yhä useammat pohjoismaalaiset matkustavat talviparatiisina pidettyyn Thimaahan myös kesällä. Varaukset ovat lisääntyneet
viime vuosina, ja syitä on monia. Kerromme viisi hyvää syytä viettää kesäloma Thaimaassa!

Halvat lennot
Voit säästää paljon rahaa matkustamalla kesällä talven sijaan. Lennot ovat edullisimmillaan touko- ja syyskuussa. Kannattaa käydä useilla
varaussivustoilla ja vertailla niiden hintoja.



Aina rehevän vihreä maa
Kesäkaudella virkistävät sadekuurot saavat luonnon hehkumaan ja puut viheriöimään. Tutustu reheviin kansallispuistoihin, kokeile
koskenlaskua ja ihaile upeita vesiputouksia. Vedenpinta on korkeammalla, joten on helpompi harrastaa vesiurheilua ja kokeilla lajeja, jotka
eivät onnistu kuivina talvikuukausina.

Vähemmän turisteja
Yksi parhaista syistä sesongin ulkopuolella matkustamiseen on se, että saat enemmän aikaa ja tilaa. Näin voit tutustua Thaimaahan
mukavasti. Ei ruuhkaisia rantoja tai pitkiä jonoja, vaan voit tutustua moniin iltamarkkinoihin rauhassa.



Paikalliset juhlat
Thaimaassa voit kokea useita paikallisia kulttuurielämyksiä. 24.–26. kesäkuuta Loein pohjoisessa maakunnassa järjestetään Phi Ta Khon -
festivaali. Phi Ta Khonin, eli aavefestivaalin, tunnetuin osa on värikäs paraati, jossa paikalliset tanssivat ja poseeraavat valtavissa naamioissa.
Kookospuun rungosta veistetyt naamiot on koristeltu riisillä.

Yltäkylläinen majoitustarjonta
Sesongin ulkopuolella hinnat ovat halvempia, joten voit valita ylellisen hotellin ja lomakohteen. Hemmottele itseäsi Thaimaan maailmanluokan
kohteissa, ja rahaa jää vielä herkulliseen thaimaalaiseen ruokaan, hoitoihin ja ostoksiin. 
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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. Vuonna 2017 TAT keskittyy kertomaan Nakhon Si Thammaratin
provinssista, joka on viehättävä vaihtoehtoinen kohde vilkkaiden turistialueiden ulkopuolella. Thaimaan eteläosassa sijaitsevan provinssin
pitkä rantaviiva Siaminlahdella on täynnä pitkiä ja kauniita rantoja, pilaamatonta vehreää metsää ja merkittävää kulttuuriperintöä. Nakhon Si
Thammarat on todellinen piilevä helmi luonnon ja kulttuurin ystäville. Alueen historia ulottuu 100-luvulle saakka. 


