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Vážení partneři,  

vítejte u nejnovějšího vydání našeho zpravodaje 

TAT. I tentokrát vás budeme   informovat o aktuální 

situaci z oblasti cestovního ruchu v Thajsku. TAT 

společně s veřejným i soukromým sektorem vyvíjí 

veškeré úsilí k opětovnému otevření Phuketu. 

Oblíbený ostrov by měl být od 1.července 2021  jako 

první destinace se zrušeným karanténním 

požadavkem na očkované zahraniční turisty, a to v 

rámci programu „Phuket Sandbox“. Oficiální 

oznámení a postupy budou vydáno velmi brzy.  

Doufáme, že se vám daří ve všech ohledech dobře a 

užíváte si rozkvetlé jaro.  

 S úctou,  

kancelář TAT Praha 

 

 

 Plán znovuotevření Thajska zahrnuje i očkovací strategii 

 

      

                                                                                                                Plán TAT k opětovnému otevření šesti hlavních          

                                                                                                                turistických provincií - Phuket, Krabi, Phang   

                                                                                                                Nga, Surat Thani (Ko Samui), Chon Buri   

                                                                                                                (Pattaya) a Chiang Mai - zahraničním turistům,  

                                                                                                                kteří dostali dvě dávky vakcíny COVID-19,  

                                                                                                                pokračuje podle plánu v souladu s časovým  

                                                                                                                harmonogramem očkování země proti COVID- 

                                                                                                                19. Phuket bude prvním cílem, který zruší  

                                                                                                                požadavky na karanténu pro očkované zahraniční  

                                                                                                                turisty v rámci programu „Phuket Sandbox“, a to  

                                                                                                                od 1. července 2021. Turisté budou muset strávit 

                                                                                                                prvních sedm dní na ostrově před cestou do   

                                                                                                                dalších thajských destinací. Vláda v celostátním  

                                                                                                                měřítku usiluje o efektivní řešení situace COVID- 

 

19 a získání dalších vakcín, aby dosáhla cíle 100 milionů dávek na zaočkování 50 milionů lidí v Thajsku do konce roku. 

Vzhledem k tomu, že očkovací program zatím pokračuje podle plánu, plánuje se i   znovuotevření Thajska. Kromě 

Phuketu, Krabi, Phang Nga, Surat Thani (Ko Samui), Chon Buri (Pattaya) a Chiang Mai jsou v plánu  znovuotevřených 

destinací  Bangkok, Phetchaburi a Prachuap Khiri Khan (Hua Hin). 
 

V návaznosti na plán otevřít Phuket pro očkované cestovale oznámila letecká společnost  Thai Airways, že v červenci zahájí přímé 

lety  z Londýna, Paříže, Kodaně, Curychu a Frankfurtu na  Phuket.  Společnost Thai Airways provozuje momentálně od dubna  

přímý let z Frankfurtu na  Phuketu jednou měsíčně.                

   
 



VYDÁNÍ 13 / KVĚTEN 2021 TAT NEWSLETTER 
 

 

 

 Online informační  platforma “Entry Thailand”   

 

Koh Samui se umístil mezi     

15 nejlepšími ostrovy  pro 

strávení důchodu 

 

Ko Samui, jeden z nejoblíbenějších 

turistických ostrovů v zemi, byl 

nedávno uveden jako jeden z 15 

nejlepších ostrovů na světě, kam se 

můžete vydat strávit důchod. 

International Living, severoamerický 

časopis pro penzisty, zařadil Ko 

Samui na číslo 10 mezi 15 vybraných 

ostrovů, roztroušených po celém 

světě, které lákají k pohodlném 

strávení důchodu. Na těchto 

ostrovech mohou penzisté najít 

soukromí, klid, jednodušší způsob 

života a milé komunity. Thajsko je 

považováno za příjemnou zemi i pro 

lidi, kteří odejdou do předčasného 

důchodu. Důchodcovské vízum lze 

získat již od věku 50 let. Další 

informace získáte na thajském 

velvyslanectví v Praze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAT s potěšením oznamuje spuštění online platformy „Entry Thailand“ v rámci 

integrovaného úsilí spolupracujících vládních agentur, k usnadnění vstupu 

očkovaných mezinárodních návštěvníků. Přehledná platforma představuje šest 

kroků k vyřízení náležitostí ke vstupu do země, od registrace vstupního certifikátu 

COE a rezervací letů až po karanténu a pojištění. Vše je k dispozici na webu 

www.entrythailand.go.th/journey/1 

 

 
 

Golfový turnaj Honda LPGA Thailand 2021 odstartoval              

za zavřenými dveřmi bez účasti publika 

Golfové soutěže Honda LPGA 

Thailand 2021, která proběhla 

ve  dnech 6. - 9. května 2021, se 

zúčastnilo během uzavřeného 

turnaje v Siam Country Club 

Pattaya Old Course, Chon Buri, 

bez diváků v souladu s 

thajskými COVID -19 

kontrolními opatřeními, více než 

70 nejlepších ženských 

golfových profesionálek z 

celého světa. Letošní turnaj se koná za zavřenými dveřmi s přísnými hygienickými 

a bezpečnostními opatřeními, která poskytují maximální jistotu všem golfistkám a 

všem zúčastněným stranám. Během čtyř soutěžních dnů, od 6. do 9. května 2021, 

byl turnaj vysílán živě do více než 100 zemí světa. TAT s potěšením blahopřeje 

paní Ariyi Jutanugarnové, která se stala první thajskou hráčkou za 14 let, kdy se 

akce konala, k vítězství v turnaji Honda LPGA Thailand 2021, kdy vyhrála po 

souboji plném dramat v Siam Country Clubu Pattaya Old Course 9. května 2021. 

Paní Ariya zvítězila o jeden odpal, když bývalá amatérská šampionka paní Atthaya 

Thitikul minula na 18. jamce birdie putt, aby si vynutila play-off. Honda LPGA 

Thailand je nejdelším turnajem LPGA v jihovýchodní Asii a je jednou z největších 

sportovních akcí v Thajsku. Láká i podnikatele a organizátory akcí z různých zemí, 

kteří Thajsko zvažují jako skvělou destinaci pro cestování a mezinárodní akce, 

zejména pokud se tato Thajsko v budoucnu znovu otevře. Další a aktualizované 

informace o Hondě LPGA Thajsko 2021 naleznete na 

www.hondalpgathailand.com a www.facebook.com/lpgaThailand. 
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