
                                               

 

Comunicado de Imprensa 

 

Mantenha a tradição de férias em família no St. Regis 

O St. Regis Hotel e Resort em Banguecoque promete que as tradições familiares são 

uma experiência para lá das expetativas, pois oferece aos seus hóspedes atividades 

cativantes e pensadas para celebrar a arte de brincar. 

Uma das atividades em que as famílias com filhos mais novos podem participar é uma 

aula de cozinha com o Chef Executivo do hotel que pode incluir na ementa pratos 

tradicionais tailandeses, pizas ou até mesmo sushi, passando por sobremesas como 

cupcakes ou tiramisu. 

Com a ajuda de um mordomo do St. Regis pode também participar numa experiência 

de duas horas a criar memórias duradouras através da captura de imagens com uma 

câmara Polaroid. Não pode perder esta oportunidade para visitar as fundações do 

resort à procura da pista de corrida, de peças de arte ou do logotipo do Sr. Regis. No 

final da atividade faça um álbum em memória da pré-era da fotografia digital. 

Para complementar a sua estadia no St. Regis aconselhamos uma visita aos elefantes 

na província de Kanchanaburi, a 180Km de Banguecoque. Uma excursão de um dia 

permite que os visitantes preparem comida para os elefantes, os alimentem e lhes 

deem banho. Em família terão ainda a oportunidade de observar profissionais de saúde 

a cuidarem de animais feridos. 

As famílias podem ainda solicitar serviços complementares como internet gratuita ou 

check-out tardio. 

O St. Regis Banguecoque está localizado na prestigiada Avenida Rajadamri, no centro 

da cidade, ao lado de espaços comerciais e escritórios. Tem 228 quartos, dos quais 51 

são suites, uma suite presidencial e 53 unidades residenciais que dispõem de serviço 

de mordomo a qualquer hora do dia ou da noite. Para reservas ou mais informações 

sobre os recursos da unidade hoteleira por favor visite www.stregisbankok.com. 

 

 

http://www.stregisbankok.com/


Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Autoridade de Turismo da Tailândia: 

 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 21 391 66 00 / 93 604 09 04 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 21 391 66 01 / 93 781 44 30 

www.jervispereira.pt 
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