
                                                                                                                                                       

 Pág. 1/2 

 
 

Comunicado de Imprensa 

 

 

“Amazing Romance in Thailand” 

Turismo da Tailândia, Controlinveste e Travelwings 

promovem passatempo conjunto 

 
A Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT), o grupo Controlinveste e a agência de 

viagens Travelwings associaram-se, numa parceria inédita, para promover a Tailândia 

enquanto destino para viagens românticas ou de lua-de-mel.  

O passatempo “Amazing Romance in Thailand” arrancou a 14 de Maio nas edições 

escritas e online e nas páginas de facebook do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e 

Revista Volta ao Mundo, bem como na página oficial da Autoridade de Turismo da 

Tailândia no facebook.  

Os utilizadores do passatempo são convidados a produzir um video original de 1 a 3 

minutos, que transmita o sentimento que a Tailândia lhes desperta.  

A receção dos filmes decorre até 11 de Maio, e entre 12 e 18 de Maio todos os 

videos que obedecerem às condições predefinidas no regulamento serão colocados 

online para votação do público. Os três videos mais votados serão posteriormente 

colocados à apreciação de um júri composto por representantes da Autoridade de 

Turismo da Tailândia, da Revista Volta ao Mundo e da agência de viagens 

Travelwings. No dia 21 de Maio será anunciado o vencedor. 

O prémio é uma viagem dupla a Banguecoque e a Phuket, com a duração de dez dias. 

Esta viagem está a ser também comercializada através da Travelwings para que todas 

as pessoas que sonhem visitar a Tailândia e não ganhem o passatempo, possam 

realizar o seu sonho por um preço muito competitivo de 1124 euros, incluindo este 

valor viagens de avião e alojamento em regime de pequeno-almoço.  

Este passatempo sucede ao “Full Moon Party”, promovido pela Autoridade de Turismo 

da Tailândia, que contou com uma participação expressiva de 1580 concorrentes, dos 

quais 607 foram apurados para o sorteio final. 
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A Tailândia consolida assim a aposta no mercado português, que mantém ritmos de 

crescimento superior a dois dígitos, tendo atingido um número recorde de 34 mil 

turistas portugueses em 2013. 

 

Para consultar o passatempo visite as páginas de facebook da Autoridade de 

Turismo da Tailândia, Revista Volta ao Mundo, Diário de Noticias e Jornal de 

Notícias. 

 

 
Informações adicionais:  

Jervis Pereira – Representações e Consultadoria Lda. 

REPRESENTANTE OFICIAL DA AUTORIDADE DE TURISMO DA TAILÂNDIA 

Rua Cova da Moura 2 – 5 dto  1350-177 Lisboa  

Te l .  21  391  66  00  : :  Fax.  21  391  66  09  

Site:  www.turismotai landes.org.pt  

Facebook: Turismo da Tai lândia 


