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Comunicado de Imprensa 

 

Luas-de-mel 

Tailândia no top 10 dos destinos mais procurados 

em 2013  

 

A Tailândia é o quinto país do mundo mais pesquisado no google por pessoas que 

procuram um cenário romântico para a sua lua-de-mel. A notícia que colocou a 

Tailândia como um dos cinco destinos internacionais mais procurados em 2013, via 

google, foi divulgada em janeiro num artigo publicado na Fodor’s Travel, um dos 

principais sites de viagens dos Estados Unidos. 

O site fodors.com noticiou “The World’s Best Honeymoon Destinations for 2014” 

tendo destado a Tailândia como “um destino perfeito para casais que desejam ter 

ao seu dispor um conjunto diversificado de atividades, desde excursões citadinas, 

saídas noturnas, caminhadas pelas montanhas, descoberta de praias paradisíacas, 

compras em centros comerciais modernos, gastronomia excecional e ainda 

mercados flutuantes exóticos e surpreendentes”.  

O Governador da Autoridade de Turismo da Tailândia, Thawatchai Arunyik, não 

escondeu a sua satisfação: “São grandes notícias para a indústria de turismo 

tailandesa. Mostram claramente o esforço que a Autoridade de Turismo da 

Tailândia tem feito para criar consciência sobre a oferta turística que 

disponibiliza. Através de ações de marketing, promoções e interatividade online, 

temos conseguido divulgar a qualidade da oferta turística Tailandesa enquanto 

destino romântico, ideal para casamentos e luas-de-mel. Registe-se que estes 

resultados estão disponíveis num site que, em 2013, processou cerca de 6 biliões 

de pesquisas por dia.” 
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É crescente o número hotéis e resorts de prestígio internacional que têm vindo a 

apostar neste destino para oferecer aos casais experiências de luxo inesquecíveis. 

Muitos destes alojamentos disponibilizam vilas privadas luxuosas que permitem 

privacidade absoluta, proporcionando uma atmosfera perfeita para luas-de-mel de 

sonho. 

Sobre a Tailândia: 

A Tailândia é uma monarquia constitucional do sudeste asiático com cerca de 66 

milhões de habitantes. A Norte faz fronteira com Myanmar, Laos e Cambodja, 

confluindo no famoso triângulo dourado, um dos locais míticos da região. A oeste e a 

este é banhada pelo Oceano Índico e pelo Mar Andemão (também designado Golfo da 

Tailândia) e a sul faz fronteira com a Malásia. Conhecida pelas praias paradisíacas, 

pela natureza exuberante e pela simpatia do seu povo, recebe anualmente cerca de 

25 milhões de turistas de todo o mundo. A capital é Banquecoque, uma cidade com 

cerca de 14 milhões de habitantes, onde a modernidade ocidental coabita com a 

história e cultura asiáticas, numa simbiose exótica e surpreendente. 

   

 
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 


