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Vřelé pozdravy ze země úsměvů! 

Thajský turistický průmysl postupně vstoupil do fáze 

obnovy; započal úplným posílením domácího 

cestovního ruchu, následovaným plánem a procesem 

postupného otevírání země. Nedávno bylo oficiálně 

oznámeno schéma speciální turistických víz (STV) 

pro dlouhodobě pobývající návštěvníky, které se 

začíná aplikovat v zemích s nízkou mírou infekce 

COVID-19. Je to jedna ze součástí plánu na oživení 

cestovního ruchu v zemi, při zachování účinné 

kontroly a preventivních opatření COVID-19. Pokud 

bude situace účinně kontrolována, dalšími kroky 

plánu znovuotevření bude opatrné uvolňování. 

Každou noc následuje den a tak očekáváme, že se v ne 

příliš vzdálené budoucnosti vrátí slunečné nebe. 

Zůstaňte v bezpečí a pečujte o své zdraví. 

 
S úctou, 

Kancelář TAT Praha 

Thai Massaman Curry trumfl „50 nejlepších 

potravin světa “, CNN Travel 

       

        CNN Travel umístila „Thai 

Massaman Curry“ jako jídlo č. 1 na seznam 

„50 nejlepších pokrmů světa“, spolu s 

„Tom Yum Kung“ (thajská pikantní 

polévka s krevetami a limetkou) na 8. místě 

a „Som Tam“ (pikantní papájový salát), 

který se umístil na 46. místě.  

Thajské jídlo je známé kombinací různých 

chutí a používáním bylin, koření a 

čerstvých surovin. Nabídka thajských 

pokrmů je velice pestrá a každý si vybere 

dle svého vkusu. Navíc pak dodávají tělu 

množství potřebných živin. 

 

 

 

Thajsko umožňuje vstup  

vybraným mezinárodním cestujícím 

 

V tuto chvíli (říjen 2020)  

není turistům do Thajska  

dosud vstup povolen v  

plné míře. Thajsko však  

umožňuje zvláštním  

skupinám turistů, kteří  

nejsou thajské národnosti, 

žádat o víza pro vstup do  

země. Patří sem některá  

non-imigrant víza typů B  

a O-A a držitelé Elitní  

karty. K dispozici je také  

schéma speciálních turistických víz (STV) pro dlouhodobě 

pobývající návštěvníky. Ta jsou však nyní vydávána zatím   v 

zemích s nízkou mírou infekce COVID-19, řídící se předpisy 

thajského ministerstva veřejného zdraví. 

Ve všech případech jsou lidé, kteří přijíždějí do Thajska, v 

současné době povinni vstoupit do schváleného karanténního 

zařízení na dva týdny. Před cestou budete si také budete muset 

připravit různé potřebné dokumenty. Pro více informací 

kontaktujte Thajské velvyslanectví / konzulát v zemi, ze které 

hodláte cestovat. 

V současné době získalo povolení k přepravě cestujících do 

Thajska několik významných leteckých společností. Společnost 

Thai Airways nedávno oznámila speciální letecké spojení během 

listopadu a prosince. Plánují   létat každý týden z Frankfurtu, 

Londýna a Kodaně do Bangkoku. Podrobnosti vám poskytne: 

thaiairways.de. 
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Thajsko zvítězilo v soutěži  

o pořádání největší světové  

bloggerské akce Travel Blog  

Exchange 2021  

(TBEX Asia 2021), které se  

bude konat ve dnech  

20. – 22. Října 2021  

na Phuketu. Úspěch, který  

je první vítěznou událostí  

Thajského království od  

začátku pandemie COVID-19, je výsledkem plodné spolupráce mezi Thajskou 

úmluvou a výstavním úřadem (TCEB), provincií Phuket a TAT. 

Phuket byl vybrán jako hostitelské město TBEX Asia 2021 v rámci konceptu 

„Diversity of the South, Phuket & Beyond“. Phuket má veškerou infrastrukturu 

pro ubytování turistů přilétajících přímo ze zámoří. V provincii jsou  hotely 

světové úrovně a skvělé turistické služby. Je více  než jisté, že Phuket může být 

dobrým hostitelem pro všechny turisty a akce a je připraven  stát se festivalovým 

městem. 

 

THAJSKO SLAVÍ FESTIVAL LOI KRATHONG V “NEW NORMAL” 

  
Loi Krathong je jednou z nejpůsobivějších kulturních událostí Thajského 

Království, která se každoročně koná v noci úplňku 12. lunárního měsíce jako 

způsob vyjádření díků říčnímu božstvu, uctívání Buddhy a necháním odplutí 

starostí a smůly po vodě. Noc úplňku 12. lunárního měsíce letošního roku 

připadá na 31. října. TAT hostí „Delightful Colors of the River, Loi Krathong 

Celebrations 2020“ v Ayutthaya, Chiang Mai, Sukhothai, Tak, Samut 

Songkhram a Roi Et. 

TAT podporuje i  

pořádání dalších akcí  

v rámci Loi Krathong 

2020 v Bangkoku, jako  

např. „Chao Phraya,  

řeka věčné prosperity  

v River Parku,  

ICONSIAM; a festival  

„Bangkok River 2020“  

na devíti místech podél  

řeky Chao Phraya,  

jako je Wat Arun  

(Chrám úsvitu), Wat Pho (Chrám ležícího Buddhy), Lhong 1919, Asiatique the 

Riverfront a Yodpiman Riverwalk. 

 TAT JMENOVAL DVA NOVÉ 

NÁMĚSTKY GUVERNÉRA 
 

 

 

 

 

 

 

TAT s potěšením oznamuje jmenování 

dvou nových náměstků guvernéra TAT s 

platností od 1. října 2020. Pan Kitsana 

Kaewthamrong, který působil jako 

výkonný ředitel odboru reklamy a public 

relations, s potenciálem v oblasti 

kreativity reklamního aspektu TAT již 

více než 20 let, byl povýšen na pozici 

náměstka guvernéra pro domácí trh. 

Pan Apichai Chatchalermkit byl 

povýšen na pozici náměstka guvernéra 

pro digitalizaci, výzkum a vývoj, což 

bude v této „new normal“ éře náročné. 

Před touto novou pozicí byl výkonným 

ředitelem pro střední region a má 

zkušenosti s domácím marketingem, 

produkty cestovního ruchu a online 

kampaněmi. 

 

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠI 

NOVOU PLATFORMU „TRAVEL 

EXPERT“ NA 

WWW.THAILANDA.TRAVEL 

Zaregistrujte 

se a dozvíte  

se různé  

zajímavosti  

o Thajsku,  

stejně tak jako 

nejnovější  

aktuality a tipy.  

Tato zábavná a přehledná stránka nabízí 

mnoho témat, která vám pomohou v 

plánování nezapomenutelného výletu za 

vašimi sny. V sekci prezentace najdete 

obecné informace o Thajsku – pláže, 

kulturu, historii a další. Své znalosti si pak 

můžete prověřit v krátkých tematických 

kvízech. Samozřejmě nechybí galerie s 

fotkami a videi. A můžete si zde stáhnout i 

různé elektronické brožury a mapy. 

Jednoduše se zaregistrujte na našem webu 

www.thailanda.travel a získejte přístup k 

jednotlivým modulům, které vás provedou 

různými regiony Thajska a přihlaste se k 

odběru newsletterů s nejnovějšími 

zprávami o tom, co se děje v Thajsku. 

 

THAJSKO VYHRÁLO NABÍDKU NA HOSTITELE  

“TBEX ASIA 2021”       
  
            NA PHUKETU ŘÍJEN PŘÍŠTÍHO ROKU   


