
Chiang Mais kulturelle mangfoldighed
Chiang Mai har en smuk natur, et behageligt klima og en rig kultur. Chiang Mai er midtpunkt for flere historiske riger og har
derfor været centrum for udveksling af viden, religion, arkitektur og handel i århundreder. Det er Nordthailands knudepunkt.
Den inspirerende blanding af kulturelle indflydelser gør provinsen til en perfekt destination for den nysgerrige rejsende! 

Folk, der har slået sig ned i Chiang Mai, bidrager med deres håndværk som fx hjemmevævede tekstiler, sølvsmedearbejde og træarbejde, og
regionen er stadig stolt af at være en kreativ provins. Chiang Mai betyder “ny by”, selvom den er over 700 år gammel. Her giver Tourism
Authority of Thailand dig nogle kulturelle tips til, hvad du kan opleve i byen.



Gågade
Her kan man købe kunsthåndværk og beundre gammel Lanna-kunst, når hele gaden bliver til gågade hver søndag aften. Dette giver dig
mulighed for at shoppe, se kulturelle optrædener og nyde lokale delikatesser. Den store håndværksmæssige arv kommer til udtryk i
hjemmevævede tekstiler, sølvtøj, træarbejde, tegninger fra bjergstammer og moderne kunst. Du kan også opleve gadeoptrædener med
traditionelle musikere, thailandske dansere og dukketeater.

MAIIAM Contemporary Art Museum
Chiang Mai fik sit første moderne museum tidligere i år, da MAIIAM-bygningen med sin spejlbeklædte facade åbnede. MAIIAM rummer en
permanent samling fra den familie, der grundlagde museet, og førende thailandske kunstnere. Dette er en forlængelse af det historiske
kongedømme Chiang Mai, og museet afspejler både land og by. Bygningen var tidligere en lagerbygning, og museet har bevaret den rå og
industrielle atmosfære, der skaber den perfekte baggrund til de moderne kunstværker. 
http://www.maiiam.com/



Wat Thaton 
Templet Wat Thaton er en imponerende åndelig og arkitektonisk oplevelse, der strækker sig over mere end 64 hektarer på en række frodige
bakker. Der er ni stationer, som buddhistiske pilgrimme kan opleve, fx et stort Buddha-billede, en stupa, et meditationscenter, en stor chedi og
en lang række statuer. Nu og da bliver der også afholdt et udendørsmarked med kunsthåndværk og snacks på Wat Thaton-området. 

137 Pillars house
Orientens historiske elegance kombineret med moderne luksus er kendetegnende for boutique-hotellet 137 Pillars house. Det usædvanlige
navn refererer til antallet af dekorative søjler i kernen af hovedhuset, der er opført i teaktræ. Det prisbelønnede hotel blev opført i 1880'erne,
og det er beliggende i stille og frodige omgivelser, men i gåafstand fra nogle af de mest kritikerroste restauranter langs Ping River. På
hotelområdet bliver der tilbudt spabehandlinger, yogaundervisning, fitnessfaciliteter og et stort udvalg af restauranter. 
http://137pillarshotels.com/hotels/chiang-mai/



Doi Suthep 
Doi Suthep ligger 16 km fra Chiang Mai centrum og er et af Chiang Mais vartegn. Nyd den fantastiske udsigt fra udsigtspunkterne langs vejen,
inden du når frem til det buddhistiske tempel Wat Pratat Doi Suthep Worawihan, der ligger på toppen af bjerget, 1.073 meter over havets
overflade. Templet, hvis historie går tilbage til 1384, er et af de mest historiske og religiøst betydningsfulde steder i det nordlige Thailand. 



Khum Khantoke
Khum Khantoke er en kulturel attraktion fra det historiske kongedømme Lanna, hvor den traditionelle thailandske kultur præsenteres med
autentisk beklædning, mad og optræden. Besøgende i Khum Khantoke får både mulighed for at opleve traditionel thailandsk fingerdans og
smage lækre retter fra den nordlige del af landet. Menuen indeholder burmesisk karryret med svinekød, stegt kylling og hakket svinekød med
ris. 
http://www.khumkhantoke.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 
Thailand befinder sig i en officiel sørgeperiode som følge af Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadejs bortgang. Det er dog Tourism Authority
of Thailands ønske, at alle Thailands besøgende skal fortsætte med deres rejseplaner. De fleste af de traditionelle og kulturelle
arrangementer finder sted, som de plejer, men festlighederne kan ændres, så de er passende og udtrykker respekt for den afdøde konge,
eller tilegnes Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadejs minde.

 


