
 

“Ayutthaya’’ bude Uvedena v MICHELIN Guide Thailand 2022 

 

 
Páté vydání Průvodce MICHELIN v Thajsku, které bude vydáno na konci roku 2021, rozšíří své 

doporučení o  starobylé město Ayutthaya (Phra Nakhon Si Ayutthaya) - jednu z hlavních turistických 

atrakcí Thajska, která je i na  seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1991.  

 

Yuthasak Supasorn, guvernér Thajského úřadu pro cestovní ruch, uvedl: ‘‘Kromě poznávání 

historických a kulturních atrakcí bylo vychutnávání různých pokrmů a lahůdek z místních trhů nebo 

restaurací vždy jedním z nezapomenutelných zážitků pro místní i zahraniční turisty, kteří navštěvují 

Ayutthayu. S nadcházejícím vydáním Průvodce MICHELIN věříme, že thajští a další čtenáři po celém 

světě budou inspirováni k objevování všech skvělých zážitků, které Ayutthaya nabízí. ’’  
 

Ayutthaya přibyla jako páté místo v Michelinských průvodcích:  The MICHELIN Guide Bangkok, Phra 

Nakhon Si Ayutthaya, Chiang Mai, Phuket & Phang-Nga 2022; Ayutthaya bude vyzdvižena jako 

pozoruhodná gastro-turistická destinace pro všechny věkové kategorie - díky své dokonalé kombinaci 

staré historie  a nového rozvoje místa, s rozmanitou škálou místních atrakcí, které uspokojí všechny 

zájmy.  

 

Gwendal Poullennec, mezinárodní ředitel MICHELIN Guides, uvedl, že Ayutthaya je jedním ze zářících 

klenotů thajského kulinářského dědictví a gastronomie. Toto okouzlující historické město, které bylo 

kdysi centrem globální diplomacie a obchodu, bylo vystaveno široké škále zahraničních vlivů - např. 

Portugalskému, japonskému, indickému, perskému atd. - které formovaly místní thajskou kuchyni. 

Jeho strategická poloha obklopená třemi řekami také poskytuje dostatek potravinových zdrojů - 

včetně sladkovodních ryb, říčních krevet, stejně jako čerstvé zeleniny a ovoce.  

 

Od doby, kdy Ayutthaya byla hlavním městem Thajska (tehdy známého jako Siam), měla multikulturní 

směs zahraničních osadníků velký vliv na místní thajské vaření, a to až dodnes - včetně použití 

kokosového mléka a směsí kari [Indický / perský vliv], který dal vzniknout populárním thajským 

pokrmům, jako je Massaman Curry; stejně jako použití vajec a vaječných žloutků při výrobě dezertů 

[portugalský vliv], jako je Thong Yip (Golden Egg Yolk Flower Tart) a Thong Yod (Drops Golden Egg 

Yolk).  

 



 

 

 

V současné době, Ayutthaya, která se nachází v blízkosti současného hlavního města Bangkoku, se 

snadným přístupem veřejnou dopravou,  je známá jako jedna z nejlepších turistických destinací v 

Thajsku. Město nabízí velké množství atrakcí a aktivit - od historických chrámů;  památek z dob starých 

osadníků, jako byli  Japonci, Portugalci a Holanďané; speciální muzea, jako je Million Toy Museum od 

Krirk Yoonpun, Thajské lodní muzeum, výlety na říčních lodích.  

 

Chcete-li se dozvědět více informací o Průvodci MICHELIN, navštivte 

https://guide.michelin.com/th/en nebo sledujte aktualizace týkající se Průvodců MICHELIN Bangkok, 

Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chiang Mai, Phuket a Phang-Nga 2022 na Facebooku: 

MichelinGuideThailand. 
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