Bangkok TH 2 Ban
Documental sobre la ciutat de Bangkok amb imatges aèries, mapes en
2D i reconstruccions en 3D.
Thailand, Malaysia & Laos SEA 2 Tha
DVD que conté informació sobre el país : el seu menjar , el clima,
festivals i punts d'interès ; i recursos que es poden trobar a internet.

Españoles en el mundo: Bangkok (Tailandia) http://bit.ly/1T2XA23
Documental sobre la capital de Tailàndia, una capital tan exòtica com
caòtica en la qual conviuen 15.000.000 milions d'habitants.
25 Amazing Things to do in Thailand http://bit.ly/1TupzBS
Curt documental/videoblog on es resumeixen 25 indrets de Tailàndia indispensables durant una visita al país.
[Nat Geo Wild] Wild Thailand HD http://bit.ly/1TLbjYd
Documental en forma de guia de viatges que fa un recorregut per les destinacions naturals de Tailàndia més
fascinants.
Nom oficial: Regne de Tailàndia
Superfície: 514.000 km2
Població: 67,959,000
milions d’habitants
Prefix telefònic: +66
Capital: Bangkok
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Bangkok
Moneda: Baht
Idioma: Tailandès
Forma de govern:
Monarquia
constitucional
Primer ministre: Prayut Chan-o-cha
Domini internet: .th
Festa Nacional: 5 de desembre
Religió: Majoritàriament el budisme
Sentit circulació: Esquerra
Hus horari: UTC+7
Informació obtinguda de la Web de Casa Asia www.casaasia.cat

La Leyenda de Suriyothai TH (Cha) Sur
A la Tailàndia del S. XVI, Suriyothai és una bella jove que es casa amb un dels fills del rei malgrat estar enamorada
d’un cosí del seu marit. Anys més tard, per a salvar el regne, no dubtarà en lluitar al costat del seu marit. Tot això
després d’innumerables guerres fratricides.
La Obertura TH (Itt) Hom
Inspirada en la vida de Luang Pradit Phairao , considerat l'últim gran mestre compositor de música tradicional
tailandesa. La pel·lícula segueix la trajectòria vital d' Sorn , un noi virtuós tocant el ranard - ek ( Xilòfon de fusta
tailandès ) .
Wonderful town TH (Ass) Won
Narra una història d'amor en un paradís perdut al sud de Tailàndia : Takua Pa , un petit llogaret costanera que es
reposa del tsunami que va acabar amb la vida de diversos milers de persones. Tom , un arquitecte de Bangkok, es
trasllada fins allà per supervisar les obres de reconstrucció d'un hotel a la platja , arrasat pel tsunami patit 3 anys
abans

“Si no hi ha res que t’agradi, aprèn a apreciar el que ja tens” Proverbi budista tailandès

Lonely Planet. Thailand TH (036) Cum
Completa guia de viatge de Tailàndia
Manual para leer y escribir tailandés/TH (07) Lop
Aquest manual d’introducció a la llengua tailandesa conté dotze capítols on
s’aborden diversos aspectes per a una formació integral introductori en
aquest idioma.

Nart, Javier; Nart, Gorka. Viaje al Mekong : cabalgando el dragón por
Thailandia, Laos, Camboya y Vietnam SEA 82-992 Nar
Al llarg de més de dos mil quilòmetres, el Mekong solca les ribes d'una
Indoxina desconeguda per als turistes. Bressol de cultures mil·lenàries ,
ruta de l'opi per excel·lència i testimoni d'un dels conflictes bèl·lics de
major cruesa del segle XX , el riu ofereix en el seu recorregut un assortiment inesgotable d'històries que parlen de
patiment i de solidaritat
.
Escohotado, Antonio. Sesenta semanas en el trópico : viajes por el planeta exterior SEA 82-992 Esc
Aquest llibre narra peripècies d'un any a Tailàndia amb excursions al Vietnam , Birmània i Singapur.

Wat Po : notes d'un viatge a Tailàndia i Sri Lanka A 82-992 Zar
És un llibre fascinat per les rialles i l’alegria de la gent que no té res a perdre, on l’autor narra les seves vivències per
Tailàndia i Sri Lanka.
Thainess : live & learn the thai way of life : 30 resort destinations with the souls of thais TH (036) Tha
El llibre mostra 30 destinacions turístiques que ajudaran al visitant a sentir-se com a casa i conèixer la hospitalitat
tailandesa.
Thailand : the kingdom of golden temples TH (084) Tha
Recull dels temples més emblemàtics que es troben repartits pel país.
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http://bit.ly/1Wb0zpU
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http://www.mibauldeblogs.com/2014/08/guiapractica-para-viajar-tailandia.html
http://inteligenciaviajera.com/que-ver-en-tailandia/
http://paseamundos.blogspot.com.es/2016/05/tailandi
a-mochilera.html?spref=tw
http://tusdestinos.net/?s=tailandia
http://algoquerecordar.com/category/viajes/vuelta-almundo/tailandia-lugares/
http://www.turismotailandes.com/blog-oficialtailandia-viajes/
Wongnai
Aplicació essencial per a trobar els
millors restaurants de Tailàndia
amb ressenyes orientatives de
clients. Per a Android i iOS.
Thai Dictionary +
Aquest diccionari bilingüe tradueix
paraules i frases d'anglès a
tailandès i tailandès a anglès. Més de 62.000 paraules
en els dos idiomes en aquest diccionari en línia. Inclou
jocs d'entrenament de vocabulari. Per a iOS.
Bangkok Map & Walks
Aquesta útil aplicació presenta diversos recorreguts a
peu autoguiats per veure el millor de Bangkok, ve amb
mapes de rutes amb recorreguts detallats. Per a
Android i iOS.

