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Srdečně Vás zdravíme a vítáme Vás u  

druhého vydání našeho newsletteru!  

 

Především bychom  chtěli ocenit vládní 

opatření  České republiky, která se 

projevila jako účinná při boji šíření viru 

Covid-19. Život v zemi se nyní vrací k 

normálu. V Thajsku se situace také 

výrazně zlepšila a i zde se život  postupně 

navrací k “novému” normálu. V období 

od 1. do 30. června 2020 Bangkok 

povolil znovuotevření následujících 

podniků a aktivit: restaurace, nákupní 

centra, kavárny, golfová hřiště, veřejné 

parky a sportoviště, sportovní stadiony, 

fitness centra, bazény, zoologické 

zahrady, kina a divadla, thajské tradiční 

masáže, školy a hotely. Královský  palác 

se návštěvníkům znovu otevřel od 7. 

června 2020. 

Během vynucené pauzy měly čas služby 

poskytované v  cestovním ruchu na  

přípravu a  přizpůsobení se novým 

normám, na budování důvěry a rychlé 

zotavení, aby byli připraveni na návrat 

turistů do Thajska. 

Těšíme se, až se Thajsko oficiální opět 

otevře turistům a uvítáme Vás v naší 

krásné zemi.  

Srdečně,  

TAT Prague Office 
 

                     
 

 

 

 
 

          www.amazingthailand.cz 
 

 

Spustili jsme náš nový český web! 
 

 Najdete zde zajímavé informace 

o thajských destinacích,  thajské 

kuchyni, plánovaných  

událostech, různá oznámení a  

fotogalerii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA ONLINE VELETRH “THAILAND 

TOURISM VIRTUAL MARKET” (TTVM) 

 

Je nám potěšením pozvat Vás k  účasti  a 

registraci na virtuálním veletrhu 

Thailand Tourism Virtual Market 

(TTVM). Tato nová online platforma, 

kterou vyvinulo TAT, nabízí všem 

zúčastněným (nakupujícím i 

prodávajícím) vynikající nové 

marketingové nástroje. Tyto nástroje 

přispějí ke zvýšení  Vašich možností 

propojení se stávajícími i novými 

obchodními partnery, můžete  

vyjednávat a uzavírat nové smlouvy a to 

vše online na jednom místě.    

Systém je otevřený 24 hodin denně, bez 

limitu počtu nakupujících či 

prodávajících.  

Tento nový systém sjednávání 

obchodních smluv nakonec i ušetří 

náklady za obchodní cesty a může 

fungovat kdykoli, bez rizika 

nekontrolovatelných vnějších událostí. 

Zaregistrujte se, prosím, na stránkách 

www.virtualmart.tourismthailand.org   

V případě dotazů náš kontaktujte na  

tatprague@tat.or.th nebo 

admin.ttvm@tat.or.th. 

http://www.amazingthailand.cz/
www.virtualmart.tourismthailand.org%20
mailto:tatprague@tat.or.th
mailto:admin.ttvm@tat.or.th
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PHUKET OTEVÍRÁ HOTELY A LODNÍ A POZEMNÍ  

PŘÍSTUP  

OBCHODNÍ CENTRA A 

HOTELY V  BANGKOKU 

ZÍSKALY CERTIFIKÁT  

“SHA”  

Devět z největších obchodních  a 

nákupních center v Thajsku již  získalo 

osvědčení  o zdravotní a bezpečnostní 

certifikaci “SHA”. Patří mezi ně  čtyři 

komplexy vlastněné skupinou Siam 

Piwat (Siam Center, Siam Discovery, 

Siam Paragon a ICONSIAM), jakož i 

Mix Chatuchak, Mahboonkrong 

(MBK), Future Park, Emporium a 

CentralWorld. Všechny se nacházejí v 

Bangkoku, s výjimkou Future Park, 

který se nachází v provincii Pathum 

Thani severně od Bangkoku. Z 

ubytovacích kapacit získal jako první 

ocenění hotel Anantara  Siam Bangkok, 

následovaný hotelem Hyatt Regency 

Bangkok. Logo SHA je platné po dva 

roky od udělení certifikátu.   Certifikát 

SHA zaručuje, že oceněný provozovatel 

dodržuje přísné bezpečnostní a 

hygienické normy, které brání šíření 

koronaviru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Phuket znovu otevřel vstupní body pro 

pozemní a lodní dopravu,   otevírají se 

hotely a služby cestovního ruchu. 

Nicméně letiště Phuket International 

Airport zůstává zatím stále zavřené, 

dokud Úřad civilního thajského letectví 

(CAAT) nerozhodne jinak.  Cestující, 

kteří  na Phuket přijedou,  musí 

dodržovat zdravotní a bezpečnostní 

předpisy a nařízení, vydané místním 

úřady podle modelu  “Phuket Smart 

Checkpoint”. Tato opatření  budou 

v platnosti jako prevence šíření 

koronaviru Covid-19. 
 

 

 

KO TAO POCHVÁLENO ZA  

OCHRANU KORÁLŮ 

 

Program OSN pro životní prostředí 

(UNEP) prostřednictvím kanálu Hello 

Kitty Global Channel ve spolupráci s 

Thajským Ministerstvem pro přírodní 

zdroje a životní prostředí, jmenoval Ko 

Tao jako ostrov se  silnou komunitou 

odhodlanou chránit korálové útesy. 

Toto oznámení bylo vydáno na Světový 

den oceánů, 8. června 2020. Ko Tao se 

tak stalo  jednou z globálních komunit, 

která chce dodržovat „Cíl č. 14: 

Zachovat a udržitelně využívat oceány, 

moře a mořské zdroje“ v rámci 17 cílů 

OSN pro udržitelný rozvoj. 

Místní potápěčská centra a potápěčské 

školy na Ko Tao jsou oceněna za přijetí 

postupů Green Fins k ochraně 

mořského prostředí. Potápěči jsou 

obvykle mezi jedněmi z nejvíce 

ekologicky uvědomělých jedinců na 

planetě a jsou odborně vyškoleni, že 

správné potápění znamená vyhýbat se 

kontaktu s jakoukoli rostlinou nebo 

mořským životem, se kterým se 

setkávají. Díky trvalým udržitelným 

komunitním iniciativám ostrova  Ko 

Tao je mořské prostředí ostrova vždy 

připraveno zvládnout budoucí generace 

potápěčů a turistů, kteří mají 

ekologické cítění. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ostrov Ko Tao se nachází v jižním 

Thajsku, u   pevninské provincie Surat 

Thani. Dostanete se sem motorovým 

člunem nebo trajektem z pevniny nebo 

sousedního ostrova Koh Samui. 

Návštěvníci si  zde užijí    bílé pláže s 

jemným pískem,  omývané křišťálově 

čistou mořskou vodou. 
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