
Thailand – nu også en populær sommerdestination
Flere og flere turister fra Norden rejser til vinterparadiset Thailand om sommeren. Antallet af bookinger er steget de seneste
år, og det er der mange grunde til. Her får du fem fordele ved at tilbringe din sommerferie i Thailand!

Billige flybilletter
Man kan spare en hel del penge ved at rejse om sommeren i stedet for om vinteren, og i maj og september er der størst mulighed for at gøre
et kup. Et godt tip er at gå ind på flere forskellige bookingsider og sammenligne deres priser for at finde den bedste deal.



Et land, der altid er grønt
Sommersæsonen er, når naturen stråler, og de grønne træer florerer takket være de forfriskende regnbyger. Udforsk de frodige
nationalparker, prøv white water rafting, og se de imponerende vandfald. Den høje vandstand giver bedre forudsætninger for vandsport og
giver de besøgende mulighed for at opleve sportsgrene, der ikke er egnede til de tørre vintermåneder.

Færre turister
En af de største fordele ved at rejse uden for sæsonen er mere tid og mere plads, hvilket gør det behageligt at udforske Thailand. Ingen
overfyldte strande eller lange køer, og du får mulighed for at udforske de mange aftenmarkeder uden at trænges.



Lokale festligheder
I Thailand har du mulighed for at opleve mange fantastiske lokale kulturer. Den 24.-26. juni kan du deltage i Phi Ta Khon Festival
(Spøgelsesfestivellen), der løber af stablen i den nordlige provins Loei. Phi Ta Khons mest populære indslag er den farverige parade, hvor de
lokale danser og poserer i store masker, der er som kunststykker udskåret i stammer fra kokospalmer, og øverst bærer de en flettet riskurv.

Et liv i luksus
Lavsæson indebærer lave priser, inklusive luksushoteller og -resorts. Forkæl dig selv med en af Thailands mange indkvarteringsmuligheder i
verdensklasse, og hav penge til overs til at nyde den lækre thaimad, spabehandlinger og shoppingcentre. 
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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. I 2017 sætter TAT fokus på provinsen Nakhon Si
Thammarat, der er et charmerende alternativ til de travle turistområder. Provinsen ligger i det sydlige Thailand og har en lang kystlinje langs
Den Thailandske Golf med flotte sandstrande, uspolerede grønne skove og en enestående kulturarv. Nakhon Si Thammarat er virkelig en
skjult perle for natur- og kulturelskere, og dens historie går tilbage til det andet århundrede e.Kr. 


