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Úspěšný “TBEX Asia 2022” dokázal, že Thajsko obstálo 
jako světová destinace pro konání velkých akcí 
 
Setkání blogerů TBEX Asia 2022 proběhlo na Phuketu, od 

15.11. do 18.11.2022 a kromě blogerů se ho zúčastnili také 

influenceři a tvůrci obsahů z celého světa. Akce byla velmi 

úspěšná a Thajsko dokázalo, že umí obstát v organizaci velkých 

globálních událostí všeho druhu. Pro více informací navštivte 

stránku: https://www.tatnews.org/2022/11/successful-tbex-

asia-2022-showcases-thailands-role-as-a-world-class-event-

destination 
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‘Amazing MuayThai Festival 2023’ se chystá pro diváky v 
přímořském letovisku Hua Hin 

TAT s potěšením oznamuje, že “Amazing MuayThai Festival 2023” (festival 
thajského boxu) se bude konat v Rajabhat Parku, ve významném přímořském 
letovisku Hua Hin (provincie Prachuap Khiri Khan), a to v termínu 4-6.2.2023. 

Thajský festival Amazing Muay Thai má za cíl podporovat kulturní turistiku a 
je v souladu se snahou thajské vlády propagovat Thajsko i z méně známých 
směrů, mezi které patří jídlo, film, móda, bojové umění a festivaly. Zajímavou 
aktivitou v programu bude ceremoniál Wai Kru, který proběhne 6. února   s 
5000 účastníky  a tím bude aspirovat na nový Guinnessův světový rekord. 
Obřad Wai Kru je rituál, který provádějí bojovníci před bojem. Více informací 
o Amazing Muay Thai Festival 2023 naleznete na: FB “Amazing MuayThai 
Festival”, nebo na webu: www.amazingmuaythaifestival.com 

 

Zimní období v Thajsku je teplé a přívětivé           

Thajský pátý největší ostrov, Koh Phangan, je dokonalým spojením 
relaxace i rozptýlení. 
 
Koh Phangan není jen místem, kde se odehrávají vyhlášené “Moon 
party”, které se konají jednou měsíčně, ale je to také místo, kde jsou 
úžasné pláže, zejména v severní části ostrova.   
 
Se vzrůstajícím zázemím a oblibou wellnessu a turistiky se zaměřením 
na zdravý životní styl, si můžete užít skvělou relaxaci v jednom z mnoha 
meditačních a jógových center, nebo si zkusit sportovní trénink v 
některém  z ostrovních kempů thajského boxu.   

 

Tourism Authority of Thailand, Prague Office 
Quadrio Office, Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1  Tel. +420 281 913 738-9 email: tatprague@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Ukraine, Romania, Bulgaria and the Balkan areas 

Food Adventure Food Tour (výpravy za místním jídlem) 
Čínská čtvrť v Bangkoku je místem, kde najdete ty nejlepší pokrmy na 

jednom místě. Jste připraveni zakousnout se do prvotřídní thajsko-

čínské kuchyně?  Zarezervujte si speciální výlet, během kterého vás 

místní průvodce zavede do místních postranních uliček s neonovými 

nápisy. Vyzkoušíte 10 různých nejlepších místních specialit, které mají 

vysoké hodnocení na základě recenzí na webových stránkách. 

Kromě toho se také seznámíte s reálným způsobem života místních, 

který zůstává skrytý v místních uličkách daleko od turistického ruchu. 

Přijďte a připojte se k našemu výletu, kde vám ukážeme ty nejlepší 

skryté poklady, ukryté v okolí. 

 

 

 

 

 


