
Thaimaan matkailuviranomainen tukee Muay Thain
maailmanmestaruuskisoja
Thaimaan matkailuviranomainen on yksi IMFA MUAY Thai -maailmanmestaruuskisojen pääsponsoreista. Kilpailut järjestetään
Ruotsin Jönköpingissä. Turnaus on yksi maailman suurimmista kamppailulajien tapahtumista. Se alkaa tänään ja jatkuu 28.5.
saakka. Kinnarps Arenalla järjestettävään tapahtumaan on tulossa yli 2 000 osallistujaa, ja odotettu yleisömäärä on 40 000. 

Tänään alkavat Muay Thain 17. maailmanmestaruuskisat, jotka järjestetään Ruotsin Jönköpingissä. Kymmenen päivää kestävässä kilpailussa
yksi henkilö voittaa IFMA:n maailmanmestaruustittelin. Kamppailujen lisäksi tapahtumassa esitellään thaimaalaista ja pohjoismaista kulttuuria
esimerkiksi työpajojen ja ostostapahtumien.

- Muay Thai on tärkeä osa thaimaalaista kulttuuria, ja siitä on tullut suosittu urheilulaji myös Pohjoismaissa. Uskomme, että Muay Thain
maailmanmestaruuskisat ovat tärkeä tapahtuma, jota haluamme tukea ja jossa haluamme olla mukana, sanoo Thaimaan matkailuviranomaisen
Tukholman toimiston johtaja Pakkanan Winijchai.

Muay Thai on yksi Thaimaan suosituimmista urheilulajeista niin harrastajien kuin katsojienkin määrän osalta. Se on ikivanha urheilulaji, jota on
harrastettu yli 1 000 vuoden ajan. Laji on täynnä perinteisiä rituaaleja. Urheilulaji sopii kaikille ikään tai sukupuoleen katsomatta, ja Muay Thai
onkin yksi thaimaalaisen kulttuurin tukipilareista.

Tule tutustumaan Thaimaan matkailuviranomaiseen IFMA Muay Thai -maailmanmestaruuskisoissa! Löydät meidän pääsisäänkäynnin luota.
Järjestämme Muay Thai -työpajoja, joissa voit kokeilla nyrkkeilyä Thaimaan mestarien kanssa. Heillä on tietoa ja kokemusta lajista. Thaimaan
mestarinyrkkeilijät opettavat ainutlaatuisia tekniikoita lajia varten ja auttavat kävijöitä kehittämään oman nyrkkeilytyylinsä. Paikassa järjestetään
myös Muay Thai -esityksiä 19.5., 20.5., 21.5. ja 22.5. kello 12.30 ja 18.

Kokeile Muay Thaita Thaimaassa:

Thanyapura Phuketissa
Thanayapura on yksi Aasian parhaista urheilu-, terveys- ja hyvinvointikohteista. Hotellin ulkotiloissa on Muay Thai -sali, jonka henkilökunnalla
on vuosikymmenten kokemus kamppailulajeista. Tunteja on tarjolla niin aloittelijoille kuin ammattilaisillekin.
http://www.thanyapura.com/sports/phuket-fitness-centre/thailand-muay-thai-training/

Combat Group Thailand Pattayassa
Combat Group yhdistää thaimaalaistyylisen teknisen harjoittelun ja länsimaalaisen opetusmenetelmän. Kohteessa on kolme nyrkkeilykehää,
yksi vapaaottelukehä, nykyaikainen kuntosali. Paikka sijaitsee lähellä rantaa.
http://www.kombatgroup.com/html-muay-thai/prices.html

Elite Fight Club Phuketissa ja Bangkokissa
Elite Fight Clubilla on kaksi toimipaikkaa Thaimaassa: yksi Phuketissa ja yksi Bangkokissa. Kerhoilla on erityisiä tunteja ulkomaalaisille ja



Elite Fight Clubilla on kaksi toimipaikkaa Thaimaassa: yksi Phuketissa ja yksi Bangkokissa. Kerhoilla on erityisiä tunteja ulkomaalaisille ja
Thaimaassa asuville. Niissä keskitytään fyysiseen ja henkiseen voimaan ja harjoitustekniikoihin.
http://www.elitefightclub.com/landing/index
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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.


