
                                               

 

Comunicado de Imprensa 

 

Turismo da Tailândia volta a apostar na BTL para apresentar o 

destino ao trade e aos turistas portugueses 

A partir de amanhã e até domingo, a Tailândia volta a marcar presença na BTL – Bolsa 

de Turismo de Lisboa para apresentar o destino e esclarecer dúvidas ao trade e aos 

turistas portugueses. 

Durante os cinco dias da feira o stand localizado no pavilhão 3 (3E21) contará também 

com a presença de parceiros do destino proporcionando aos visitantes, por exemplo, 

apontamentos gastronómicos (Siam Square e Wanda Ribeiro). 

Quarta e quinta-feira, das 12h às 16h, e sexta-feira da 11h30 às 15h30, será o Sukkee 

Spa a apresentar as famosas massagens Tailandesas. 

Reservado para o fim-de-semana está Venda de artesanato das tribos de Chiang Mai da 

Etnik Spring e as apresentações de Muay Thai (às 16h30) pela escola ZFortes. 

Para Rosário Louro, representante da Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal, 

“A Tailândia tem sido um dos destinos de eleição dos portugueses, apresentando taxas 

de crescimento de dois dígitos, muito superiores à média Europeia. A nossa presença 

na BTL é uma forma de partilharmos com os visitantes um pouco dos hábitos e 

costumes do povo tailandês, manifestando também o reconhecimento pelo interesse 

crescente que os portugueses demonstram neste destino.” 

 

Sobre a Tailândia: 

A Tailândia é um país do sudeste asiático que ocupa uma superfície de 514.00 Km2 e 

tem uma população de cerca de 65.5 milhões de habitantes. Limitada a Norte e Oeste 

por Laos e Camboja, a Oeste por Myanmar (antiga Birmânia) e o Índico, e a Sul e Este 

pela Malásia e pelo Golfo de Tailândia, tem um clima tropical ameno, com 

temperaturas médias que variam entre os 25º e os 35ª centígrados. A capital é 



Banguecoque, a cidade mais visitada do mundo, cuja população ultrapassa 15 milhões 

de habitantes. 

Reconhecida internacionalmente pela beleza das suas praias a Tailândia é um destino 

multiprodutos onde pontuam a cultura milenar, a natureza luxuriante e a simpatia do 

povo. 

 

Sobre os nossos parceiros: 

 Siam Square: http://www.restaurantesiamsquare.com/  

 Wanda Ribeiro: https://www.facebook.com/wanda.thaifood/  

 Sukkee Spa: http://www.sukkeespa.com/  

 Etnik Spring: https://www.facebook.com/EtnikSpring/   

 Escola Muay Thai ZFortes: https://www.facebook.com/escolazfortes/  

 

 

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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