
Bangkok – Aasian New York
Bangkok on Aasian trendimekka, jota on viime aikoina kutsuttu myös Aasian New Yorkiksi. Laadukkaat ostosmahdollisuudet
limittyvät siellä paikallisten yötorien ja nykytaide ikivanhojen temppeleiden kanssa. Pilvenpiirtäjien varjossa voi nauttia
modernista ruokakulttuurista ja aina miellyttävästä ilmastosta.

Seuraavassa annamme vinkkejä matkalle monipuoliseen ja yötä päivää sykkivään Bangkokiin.

Kitchen & Kicks
Kolmikerroksisen Kitchen & Kicksin omistajien intohimona on tarjota hyvää jaloille ja hyvää vatsalle – siis upeita lenkkareita ja herkullista
ruokaa saman katon alla. Myymälässä on kenkiä kaikilta merkittäviltä valmistajilta (esimerkiksi Nike, Adidas ja Air Jordan) sekä katumuotia
MHRS- ja Dssent-brändeiltä. Ravintolassa voi nauttia brunssia, hampurilaisia ja grilliherkkuja.
Osoite: 331 Thonglor road (Sio 15:n ja 16:n välissä)
http://www.knockbkk.com/



http://www.knockbkk.com/

RMA Institute
Vuonna 2010 avattu RMA Institute isännöi valokuvanäyttelyitä, taidetapahtumia ja työpajoja. Puutarhassa on viihtyisä kahvila Gastro 1/6.
Ehdoton vierailukohde kaikille nykytaidetta edustavista maalauksista, veistoksista ja performansseista pitäville. Paikan omistajan Piyatat
Hemmatatin valokuvastudio on aivan gallerian lähellä. Jos pyydät kauniisti, saatat päästä käymään siellä!
Osoite: 72/3 Soi Aree 5, Phahanyothin Road
http://www.rmainstitute.net/



Maggie Choo’s
Bangkokin uusin ja trendikkäin baari on eittämättä Maggie Choo’s. Jos onnistut paikantamaan huomiota herättämättömän puuoven Novotel
Hotelin kupeesta, olet löytänyt tämän entiseen pankkiholviin kätkeytyvän aarteen. Istahda baariin ja nauti ilmapiiristä! Tunnelmallinen
jazzmusiikki, katosta roikkuvat keinut ja herkulliset drinkit tekevät paikasta ikimuistoisen.
Osoite: 320 Silom Road
http://www.novotelbangkoksilom.com/news/maggie-choos/



Grand Hyatt Erawan
Grand Hyatt Erawan aivan Bangkokin ydinkeskustassa on kaupungin hotellibisneksen elävä legenda. Hotellia ympäröivät erinomaiset
ostosmahdollisuudet tekevät Grand Hyatt Erawanista oivan paikan loman aloitukseen. Myös museot, temppelit ja torit ovat vain kivenheiton
päässä. Hotellialueella on tenniskenttiä, kylpylä ja kuntosali, eikä golfkentillekään ole pitkä matka.
Osoite: B494 Rajdamri Road
http://bangkok.grand.hyatt.com/

100 Tonson Gallery
100 Tonson Gallery on Bangkokin nykytaiteen pioneeri, joka tunnetaan sekä kotimaisten nykytaiteilijoiden että tunnettujen kansainvälisten
tähtien (esimerkiksi Louise Bourgeoisin ja Damien Hirstin) esittelijänä. Se on noussut kansainvälisten taiteentuntijoiden listalla tärkeäksi
käyntikohteeksi, ja se osallistui ensimmäisenä thaimaalaisena galleriana arvostettuun Art Basel -taidetapahtumaan Sveitsissä.
Osoite: 100 Tonson Soi, Ploenchit Road
http://100tonsongallery.com/



Gaggan
Oletko koskaan kokeillut progressiivisen intialaiskeittiön tuotoksia? Aasian 50 parhaan ravintolan listalla ykköseksi äänestetty Gaggan tarjoaa
yllättäviä makuelämyksiä – jotain aivan muuta kuin tuttua tikka masalaa. Ravintolan innovatiivinen keittiö on idän ja lännen makujen
sulatusuuni. Yksi ruokalistan herkuista on niin kutsuttu kateudesta vihreänä -annos: viherpippurilla maustettua ja korianterivaahdolla
hunnutettua kanaa kebabvartaissa. Hyvää ruokahalua!
Osoite: 68/1 Soi Langsuan, Ploenchit road
http://eatatgaggan.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.


