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Comunicado de Imprensa 

 

Tailândia em destaque no blog da eDreams 

A Tailândia é o destaque da semana na mais recente iniciativa da agência de viagens 

eDreams, o The Traveller Code Tailândia.  

Através da nova “ferramenta”, alojada no blog da agência, os viajantes têm acesso a 

um conjunto de informações relativas ao destino, que servem de apoio para uma 

futura viagem ao “País dos Sorrisos”. 

O The Traveller Code serve o propósito de ajudar os viajantes, fornecendo-lhes 

informações acerca de cultura, gastronomia e lazer. A página web explora algumas 

curiosidades, dicas e superstições, conferindo ao leitor um leque alargado de opções, 

para que a experiência da viagem seja o mais enriquecedora possível. 

A eDreams estendeu também a sua ação às redes sociais com uma semana temática 

com várias iniciativas, conjugando informação, dicas e alguns prémios relacionados 

com o país. A juntar a estes meios de divulgação do destino, os turistas têm ainda ao 

seu dispor uma rúbrica com recomendações sobre a Tailândia elaboradas por Filipe 

Morato Gomes, autor do mais antigo site de viagens português “Alma de Viajante” 

(http://www.almadeviajante.com/) e André Parente, do blog “Tempo de Viajar” 

(http:/www.tempodeviajar.com/). 

Nas palavras do Diretor Geral, Pablo Porcioles, “Esta é uma forma de nos 

aproximarmos dos nossos clientes, proporcionando-lhes experiências únicas, 

mediante o conhecimento que detemos dos vários destinos em todo o mundo.” 

Para a representante da Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal, Maria do 

Rosário Louro “Esta trata-se de uma escolha acertada para o lançamento do projeto, 

uma vez que a Tailândia tem de facto uma grande variedade de temas interessantes 

para partilhar com o público.” 

 

Mais informação em: http://blog.edreams.pt/traveller-code/tailandia/. 

 

http://www.almadeviajante.com/
http://www.tempodeviajar.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.edreams.pt%2Ftraveller-code%2Ftailandia%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEb1iCWoYIa2ddw-u88x6sF0J8kPw
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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  

Tel.  21 391 66  00  ::  Fax.  21  391  66 09  

Site: www.turismotai landes.org.pt  

Facebook: Autoridade de Turismo da Tai lândia  

 

http://www.turismotailandes.org.pt/
http://www.facebook.com/pages/Autoridade-de-Turismo-da-Tail%C3%A2ndia-em-Portugal-TAT/214758198544292

