
Unohtumattomat häät ja kuherruskuukausi
Anna itsellesi ja rakkaallesi todella unohtumattomat häät ja kuherruskuukausi Thaimaassa. Maa ja sen eksoottiset maisemat ovat
täydellinen kohde rakkauden juhlintaan. Valinta on sinun – hääseremonia valkoisella hiekkarannalla, Bangkokin kaupungin
valoissa tai perinteisessä Thai-temppelissä.

Pakene synkkää ja kylmää talvea ja juhlista rakkauttasi aurinkoisessa ja lämpimässä Thaimaassa. Esittelemme kolme romanttista tapaa mennä
naimisiin:

Romanttiset rantahäät

Rantahäät ovat täydellinen tapa aloittaa loppuelämäsi rakkaimpasi kanssa. Thaimaassa on paljon romanttisia saaria, jotka voivat tarjota
unohtumattomat juhlat valkoisella hiekkarannalla sinisen meren ääressä. Valitse, haluatko viettää häät intiimisti pienellä joukolla tai jakaa
tärkeimmän hetkesi koko suvun ja ystävien kanssa. Kuherruskuukauden voi viettää ihanassa villassa, sviitissä tai hotellihuoneessa, josta on
merinäköala.

Majoitusehdotuksia:

Conrad Hotels & Resorts, Koh Samui (http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/thailand/conrad-koh-samui-USMKSCI/index.html)

Zeavola Wedding Resort, Koh Phi Phi (http://www.zeavola.com/weddings-en.html)

Crown Lanta Resort & Spa, Koh Lanta (http://crownlanta.com/weddings.htm)

Urbaani seremonia Bangkokin kaupungin valoissa

Thaimaan pääkaupungissa voit järjestää kaupunkihäät ja viettää kuherruskuukautta kaupungin loistavissa valoissa. Hämmästytä vieraasi
hääseremonialla korkealla pilvien yläpuolella upeassa kattobaarissa, tyylikkäässä ravintolassa tai kotimaasi suurlähetystössä. Nauti
päivällisestä rakkaasi kanssa yhdessä Bangkokin huippuravintoloista. Vietä kuherruskuukausi kaupungin upeissa, kaupunkimaisissa



päivällisestä rakkaasi kanssa yhdessä Bangkokin huippuravintoloista. Vietä kuherruskuukausi kaupungin upeissa, kaupunkimaisissa
hotelleissa.

Majoitusehdotuksia:

Banyan Tree (http://www.banyantree.com/en/ap-thailand-bangkok/weddings-at-banyan-tree)

Mandarin Oriental (http://www.mandarinoriental.com/bangkok/)

The Sukosol (http://www.thesukosol.com/)

Perinteiset Thai-temppelihäät Chiang Maissa

Aidot Thai-häät ovat näyttämöllinen perinne, joka alkaa aikaisin aamulla, ennen auringonnousua buddhalaisella rutiinilla, jossa häille etistään
siunausta tekemällä uhraus. Seremonia järjestetään perinteisessä pohjoisthaimaalaisessa buddhatemppelissä, jossa päämunkki siunaa
avioliiton. Buddhalaiset laulut ja suitsukkeiden makea haju täyttävät ilman tunnelmallaan. Rakastavaa paria juhlistetaan monilla rituaaleilla,
kuten vapauttamalla kilpikonnia. Sen avulla lisätään avioliiton ja yhteisen elämänne arvoa.

Lue lisää aidoista Thai-häistä:

http://thailandweddings.com/wedding/buddhist-weddings/what-is-a-thai-buddhist-wedding.html

Thaimaan turistiviranomainen järjestää Bröllopsfeber-häämessut Nacka Strandmässan -messuilla 30.-31.1.2016. Tule mukaan ja
tutustu tarkemmin häämatkatarjontaan.

Suurlähetystöstäsi saat lisätietoja siitä, mitä tarvitset laillista hääseremoniaa varten ulkomailla.

Jos tarvitset apua hääjärjestelyissä, Thaimaassa on hääjärjestelijöitä, jotka auttavat asiakkaita toteuttamaan hääunelmansa:

http://www.thailand-wedding.com/

http://www.wedding-in-thailand.com
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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.


