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Comunicado de Imprensa 

 

 

Celebrities in Amazing Thailand  

Passatempo já ultrapassou a barreira dos 3.500 

participantes 

 

No espaço de 3 semanas o passatempo online Celebrities in Amazing Thailand 

(amazingthailand.turismotailandes.org.pt) conta já com 3500 participantes. 

Esta semana os concorrentes vão poder responder às perguntas de uma das mais 

mediáticas viagens do passatempo, a de Cristina Ferreira e da equipa Daily 

Cristina, que em julho visitaram Banguecoque e Kho Samui, tendo protagonizado 

alguns episódios hilariantes amplamente divulgados pelos media e nas redes 

sociais. 

Para Rosário Louro, representante da Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) em 

Portugal, “A adesão a este passatempo tem estado acima das nossas expectativas. 

Até 7 de março, data em que o passatempo encerra, acreditamos que iremos 

contar com cerca de 4.500 concorrentes”. 

Vão a sorteio todos os concorrentes que tiverem obtido 80 por cento de respostas 

certas, ficando habilitados a ganhar uma viagem para duas pessoas à famosa ilha 

de Phuket, que recentemente integrou a exclusiva lista das “Cidades Criativas” da 

UNESCO na rúbrica gastronomia.  

O sorteio decorre numa Festa da Tailândia, no dia 30 de março, no Museu do 

Oriente, em Lisboa. 

As viagens à Tailândia de algumas das mais mediáticas figuras públicas nacionais 

são o tema central do passatempo Celebrities in Amazing Thailand que está a 

decorrer desde 11 de janeiro, na página oficial da TAT no facebook 

(facebook.com/TurismoTailandes) ou diretamente no microsite 

amazingthailand.turismotailandes.org.pt. 

http://www.facebook.com/TurismoTailandes
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As viagens de Rita Pereira/Guillaume Lalung, da equipa de surf Jervis&Vagabonds e 

da atriz Ana Guiomar foram os temas nas 3 primeiras semanas, podendo as 

respostas ser corrigidas a qualquer momento até 7 de março. 

Em 2014 e 2015 a TAT dinamizou com sucesso dois passatempos semelhantes, 

subordinados aos temas Full Moon Party e Discover Thainess.  

Para mais informações consulte amazingthailand.turismotailandes.org.pt/   

 

 

Gabinete de imprensa da Autoridade de Turismo da Tailândia:  

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: Turismo da Tai lândia  

 

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

