
Bangkok – Asiens New York
Bangkok er Asiens centrum for de seneste trends og nyheder – og er i den senere tid blevet kaldt for Asiens New York. Byen
kombinerer eksklusiv shopping med lokale aftenmarkeder, moderne kunst med antikke templer og skyskrabere i
verdensklasse med moderne kogekunst – alt sammen med et behageligt klima året rundt.

Bangkok er mangfoldighedens by, og her får du et par tips til en fantastisk ferie i byen, der aldrig sover:

Kitchen & Kicks
Dette varehus i tre etager er velværets paradis – både for dine fødder og din mave. Butikken Kitchen & Kicks sælger sportssko fra alle de
store mærker som Nike, Adidas og Air Jordan, men også streetwear fra MHRS og Dssent. Deres slogan lyder “samler passionen for sportssko
og lækker mad under ét tag”, og restauranten tilbyder brunch, burgere og lækkerier fra grillen.
Adresse: 331 Thonglor Road (mellem Sio 15 og 16)
http://www.knockbkk.com/



http://www.knockbkk.com/

RMA Institute
RMA Institute slog dørene op i 2010 og rummer fotoudstillinger, kunstarrangementer, workshops og den herlige havecafé Gastro 1/6. Dette er
et besøg værd, hvis du vil nyde moderne malerier, kunstværker, skulpturer og forestillinger. Ejeren Piyatat Hemmatat har sit eget fotostudio i
nærheden af galleriet, så hvis du spørger pænt, kan du måske få lov til at kigge ind! 
Adresse: 72/3 Soi Aree 5, Phahanyothin Road
http://www.rmainstitute.net/



Maggie Choo’s Bar
Den sidste nye og mest trendy bar i Bangkok er uden tvivl Maggie Choo’s. Det er svært at finde denne skjulte perle, men så snart du har
fundet den anonyme trædør uden for Novotel Hotel, vil du aldrig se tilbage. Sæt dig i baren, der engang var en underjordisk hvælving i en
bank, og nyd atmosfæren. Stemningsfuld jazzmusik, gynger, der hænger ned fra loftet, og lækre drinks gør dette sted til en uforglemmelig
oplevelse!
Adresse: 320 Silom Road
http://www.novotelbangkoksilom.com/news/maggie-choos/



Grand Hyatt Erawan
Grand Hyatt Erawan er en levende institution i Bangkoks hotelverden, og det er beliggende lige i hjertet af Bangkok. Hotellet er omgivet af de
bedste shoppingmuligheder, hvilket gør det til det perfekte udgangspunkt for en ferie i Bangkok. Museer, templer og markeder ligger liger om
hjørnet, og hotelområdet omfatter tennisbaner, spa, fitnesscenter og golf.
Adresse: B494 Rajdamri Road
http://bangkok.grand.hyatt.com/

100 Tonson Gallery
Dette er en sand pioner på Bangkoks moderne kunstscene. 100 Tonson Gallery er kendt for at udstille værker af såvel moderne thailandske
kunstnere som kendte internationale stjerner som Louise Bourgeois og Damien Hirst. I den senere tid har dette været en vigtig destination på
den internationale scene, og det er også det første thailandske galleri nogensinde, der deltager i det ansete kunstevent Art Basel i Schweiz.
Adresse: 100 Tonson Soi, Ploenchit Road
http://100tonsongallery.com/



Gaggan
Har du nogensinde prøvet det moderne indiske køkken? Gaggan er kåret som nummer et blandt Asiens 50 bedste restauranter og tilbyder
uventede smagskombinationer – og ikke den almindelige chicken tikka masala. Dette er et nyskabende køkken, hvor retter fra øst og vest
fusioneres. En af delikatesserne på menuen er Green with Envy – kyllingekebab med grønne peberkorn serveret med korianderskum. Bon
appetit!
Adresse: 68/1 Soi Langsuan, Ploenchit Road
http://eatatgaggan.com/
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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


