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Srdečné pozdravy našim 

váženým partnerům. 
 

Srpen je měsíc, ve kterém se 

slaví Thajský den matek, který 

připadá na 12. srpna 

k narozeninám Její Výsosti 

Sirikit, Královny matky. 
 

Mnoho dětí vlastnoručně 

vytváří přání, které dává matce 

jako dárek. Thajský tradiční 

dárek pro matku je jasmínová 

kytice nebo věnec, jako 

symbol bezpodmínečné lásky. 
 

Doufáme, že si užijete zbytek 

své letní dovolené. 
 

S pozdravem, 
 

TAT Prague Office 

 
 

 

 

 

S panoramatickým výhledem 

na majestátní řeku Chao 

Phraya je Capella Bangkok 

bránou do věčné krásy přírody 

a oázy města. K dispozici je 

101 apartmánů a vil s 

výhledem na řeku, které 

nabízejí v této privilegované 

poloze soukromí. 

Pro více informací navštivte 

https://www.capellahotels.co

m/en/capella-bangkok. 

 

PRVNÍ SUMMIT DESTINACE 

MEKONG SE BUDE KONAT   

25 SRPNA 2020 

Koordinační úřad cestovního ruchu 

Mekong (MTCO) a UNWTO 

Affiliate člen Chameleon Strategies 

pořádá polodenní summit v rámci 

tématu „Vyvážené zotavení 

cestovního ruchu pro lepší 

budoucnost“. Na 15 krátkých 

zasedáních se bude diskutovat o 

otázkách od měnících se nálad ze 

zdrojových trhů v Číně a Japonsku, doporučení pro odvětví schůzek, nejnovějších 

údajů a poznatků pro cestovní kanceláře, o tom, jak v tomto období komunikovat 

se zúčastněnými stranami, o stále rostoucím významu udržitelnosti, včetně 

změny klimatu, znečištění plastickými hmotami, ochrana dětí, ochrana volně 

žijících živočichů a také analýza scénářů pro přípravu na budoucnost již dnes. 

Celý program a bezplatná registrace je k dispozici na adrese: 

https://www.destinationmekong.com/dms2020/. 

 

 

CERTIFIKÁT THAILAND SHA ZÍSKALO 

414 OBCHODŮ V BANGKOKU 
 

Celkem 414 podnikům v Bangkoku bylo nedávno 

uděleno osvědčení Amazing Thailand pro bezpečnost a 

ochranu zdraví (SHA) za splnění základních standardů 

hygieny a bezpečnosti zdraví pro jejich výrobky a služby v souladu s celostátními 

opatřeními, která mají zabránit šíření nemoci Coronaviru 2019 (COVID-19). 

H.E. Jeho excelence pan Phiphat Ratchakitprakan, ministr cestovního ruchu a 

sportu, nedávno předsedal slavnostnímu ceremoniálu, který se konal 4. srpna 

2020 v Royal Paragon Hall v Bangkoku. Ministr uvedl: „Projekt Amazing 

Thailand SHA prokazuje silnou spolupráci mezi ministerstvem cestovního ruchu 

a sportu a ministerstvem veřejného zdraví, jakož i soukromým sektorem, s cílem 

posílit důvěru v thajský cestovní ruch a veřejné zdraví po období obnovy po 

pandemii covidu-19." 

Projekt Amazing Thailand SHA, který byl zahájen v polovině května 2020, 

doposud obdržel žádosti od 5 832 podniků z celé země. Doposud hodnocením 

SHA prošlo celkem 4 021 podniků, z toho 1 010 podniků v Bangkoku což z něj 

činí provincii s nejvíce certifikovanými zařízeními pro SHA, 498 podniků v 

Phuketu a 340 podniků z Chiang Mai. 
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ROZŠÍŘENÍ TURISTICKÝCH MOŽNOSTÍ 

V JIŽNÍM THAJSKU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakhon Si Thammarat a Phatthalung  byli v minulosti mnohými 

turisty přehlíženy ve prospěch svých slavnějších sousedů. Nyní ale 

konečně získávají zaslouženě více pozornosti. 

 

Nakhon Si Thammarat je důležitým náboženským a kulturním 

centrem thajské historie a nabízí návštěvníkům směsici historie, 

kultury, kuchyně, přírody a krásných pláží podél jeho více než 225 

kilometrů dlouhého pobřeží. Přímo v centru města je Wat Phra 

Mahathat Woramahawihan, založený v 8. století, považovaný za 

jeden z nejposvátnějších chrámů Thajska, protože ukrývá zubní 

ostatek Buddhy. 78 metrů vysoká hlavní stupa je obklopena 173 

menšími a je zde sbírka soch Buddhy ve stylu Sukhothai a 

nádherné nástěnné malby, které zobrazují ramayanské postavy. 

 

Pro ty, kteří dávají přednost místním zážitkům, nabízí Ban Khiri 

Wong návštěvníkům místní řemeslné a zemědělské aktivity, které 

jsou oceněným komunitním ekologickým cestovním ruchem. 

Vynikající chuť různých plodů, které se zde pěstují, jako durian, 

mangosteen a rambutan, je považována za jedny z nejlepších v 

Thajsku. 

 

Na severním cípu Nakhon Si Thammarat leží okres Khanom, 

klidné plážové město, díky čemuž je ideálním místem k odpočinku. 

S trochou štěstí mohou návštěvníci vidět růžové delfíny, kteří se 

často vyskytují při pobřeží. Říká se, že na světě zbývá jen 2 000 

růžových delfínů a 60 z nich žije na pobřeží Khanom kolem jeho 

nedotčených pláží. 

 

Dále cestou dolů na jih dorazíte do Phatthalungu. Město se 

vyznačuje jedinečnou památkou, dvěma vápencovými útvary, z 

nichž jeden má tunel procházející skrz. Nejznámější atrakcí v 

provincii je vodní plocha Thale Noi, největší svého druhu v 

Thajsku. Thale Noi, což znamená „malé moře“, je největší 

rezervací vodních ptáků v zemi a domovem různých druhů ptáků, 

savců, plazů, ryb a obojživelníků. Plocha mokřadu se rozkládá na 

460 km2. Je také zařazen do seznamu Mezinárodní unie pro 

ochranu přírody (IUCN) jako chráněné území, zatímco část oblasti 

Non Hunting Thale Noi je chráněna podle Ramsarské úmluvy, 

mezinárodní smlouvy o ochraně a udržitelném využívání mokřadů. 

Atrakce nabízí zajímavé aktivity; můžete zde obdivovat největší 

červené lotosové moře v jižní oblasti, pozorovat řadu asi 287 druhů 

ptactva, včetně endemických a stěhovavých ptáků, pozorovat život 

vodních buvolů, sledovat východ slunce a sledovat způsob výlovu 

rybářských sítí vesničanů v Khlong Pak Pra. Návštěvníci mohou 

navštívit komunitu Hua Lan Hua Lieo, která se nachází v Ban 

Thale Noi. V místní atmosféře nabízí komunita autentická jídla, 

dezerty a výrobky jako jsou tašky, rohože atd. vyrobené z Krachutu 

nebo z ostřice, které můžete nalézt téměř v každé domácnosti. 

 

Nakhon Si Thammarat a Phatthalung mohou být navštíveny 

společně jako jeden cíl s lety provozovanými z Bangkoku na letiště 

Nakhon Si Thammarat. 
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