
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                  Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Thajsko leží v srdci jihovýchodní Asie mezi Indickým 

oceánem a Jihočínským mořem. Má rozlohu 513000 kilo-

metrů čtverečních a žije v něm 60 milionů obyvatel. Se-

verní hornatá část oplývá bujnou vegetací a podél dlouhé 

západní hranice s Myanmarem se táhnou nebetyčná hor-

ská pásma. Velký úsek hranice s Laosem vede údolím řeky 

Mekong. Dál na jih se zvedá pohoří severní Kambodže. 

V nejjižnější části Thajska, na Malajském poloostrově, se 

nalézá řada nejlepších pláží a ostrovů. 
 

 

 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem THAJSKEM AŽ K ŘECE KWAI 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
v úterý 5.ledna 2019 ve 14.30 hodin v Terminálu 1 (úplně vpravo) na Letišti Václava Havla v Praze. 
 

podrobný program akce 
1.den – úterý 5.2.2019:  odlet z Prahy s leteckou společností QATAR AIRWAYS v 16.10 hodin, přílet na pře-

stupové letiště v Dauhá v Kataru v 23.40 hodin místního času (doba letu: 5:30 h)., přestup., 

2.den – středa 6.2.2019: odlet z Dauhá ve 2.15 hodin a přílet do Bangkoku ve 12.55 hodin místního času (doba 

letu  6:40 hodin), po příletu odbavení na letišti, vyzvednutí auta a přejezd do místa ubytování, odpoledne proje-

deme hlavní město Thajska a poté ubytování, odpoči-

nek a nocleh., 
3.den - čtvrtek 7.2.2019: snídaně, celodenní prohlídka 

BANGKOKU, při které se projedeme na lodích po 

řece Chao Phraya ("řeka králů"), navštívíme mj. starou 

čtvrť Ratanakosini, skvostnou dominantu hlavního 

města Thajska - Wat Arun či královský palác a palác 

Wat Phra Kaeo, kterému dominuje smaragdový Budd-

ha a je nejposvátnějším svatostánkem buddhistů v 

Thajsku…., na závěr dne procházka Čínskou čtvrtí s 

nepřetržitě otevřeným tržištěm., nocleh ve stejném 

hotelu.,               

4.den - pátek 8.2.2019: snídaně, cca 3-hodinový přejezd do 
NÁRODNÍHO PARKU KHAO YAI, kde strávíme zbytek dne. Je 

možné zde spatřit gibbony či makaky, zoborožce, oba asijské druhy 

slonů a možná zahlédneme i tygry... Zde se jedná totiž o největší 

populaci tygrů v Thajsku vůbec. Zcela jistě spatříte cibetky, noční 

primáty žijící v korunách stromů. V podvečer přejezd do Ayuttha-

ya, zde ubytování a nocleh., 

5.den - sobota 9.2.2019: snídaně, prohlídka starobylého města 

AYUTTHAYA, které je zapsáno do Seznamu kulturního dědictví 

UNESCO a které bylo přes 400 let hlavním městem Siamu. Zde si 

prohlédneme zdejší pamětihodnosti, kterými jsou především tři 

nejzachovalejší chrámy -  Wat Phra Mahathat, Wat Phu Khao 

Thong  či Wat Ratchaburana., odpoledne přejezd přes WAT MUANG (nejvyšší socha Buddhy /95m/ v Thajsku) 
do SUKHOTAI, pamatující zlatý věk thajské civilizace. V podvečer procházka historickým parkem s Králov-

ským městem. Ubytování a nocleh., 

6.den - neděle 10.2.2019: snídaně, celodenní přejezd do ČIANG MAI, 

města přezdívaného "Růže severu". Po dojezdu seznámení s městem a 

večer návštěva nočního baza-

ru. V rámci prohlídky města 

návštěva opevněné historické 

části a starobylých chrámů z 

období říše Lanna. Ubytování 

a nocleh., 

7.den - pondělí 

11.2.2019: snídaně, výlet do 

pitoreskní vesnice LAHU, 

situované na vrcholu hory, 

kde jsou zdejšími obyvateli 

Lahuové, třetí největší skupi-

na horských kmenů.  Odpo-

ledne zastávka v 

ELEPHANT NATURE PARKU, kde na vás může čekat projížďka na slonech. V podvečer návrat do ČIANG 

MAI, dokončení prohlídky města a nocleh ve stejném hotelu., 

8.den - úterý 12.2.2019: snídaně, přejezd do KAMPHAENG PHET s prohlídkou starého města Muang Kao 

Kamphaeng Phet uvnitř hradeb. Najdeme zde chrámy Wat Phra Kaeo a Wat Phra That se třemi věžemi. Večer 

dojezd do Kanchanaburi, zde ubytování  v plovoucích domcích a nocleh., 

 

 

 



 

9.den - středa 13.2.2019:  snídaně, prohlídka KANCHANABURI, možnost návštěvy muzea války JEATH, 

připomínající historii železnice smrti a kruté podmínky, kterým byli vystaveni váleční zajatci pracující na stavbě 

dráhy. Podíváme se i na Válečný hřbitov Don Rak a odpoledne 

zavítáme k neslavně proslulému MOSTU PŘES ŘEKU KWAI... 

Zde můžete navštívit i Muzeum II.světové války. Později přejedeme 

do NÁRODNÍHO PARKU ERAWAN, kde se nachází sedmistup-

ňový vodopád. Pěší cesta k vodopádu je asi 2 km dlouhá, částečně 

vede po žebřících i vratkých můstcích a v jezírcích, které se nachá-

zejí pod každým stupněm vodopádu je možné se i vykoupat. Večer 

návrat do místa ubytování a nocleh.,  

10.den - čtvrtek 14.2.2019: snídaně, po ní odjezd a cesta do 

PHETCHABURI k chrámu Wat Yai Suwannaram ze 17.stol. Po 

poledni návštěva NÁRODNÍHO PARKU KHAO SAM ROI 

YOT v nejužší části Malajského poloostrova. Zde se jedná o pří-

mořský park s vápencovými výchozy. Přejezd do Chumphonu podél 
západního mořského pobřeží., ubytování, nocleh., 

11.den - pátek 15.2.2019: po snídani přejezd na jih Thajska do 

letoviska KRABI, jednoho z nejlepších a nejznámějších přímoř-

ských středisek v Thajsku., po cestě a nocleh., 

12.den - sobota 16.2.2019: snídaně, pobyt na pláži v oblasti 

KRABI  nebo celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU KHAO 

PHANOM BENCHA k burácejícímu vodopádu HUAY TO a k 

vodopádu HUAY SADEH. Nocleh ve stejném hotelu v Krabi., 

13.den - neděle 17.2.2019: snídaně, pobyt na pláži v oblasti 

KRABI nebo celodenní výlet mikrobusem do malebné ZÁTOKY 

AO NANG. Možnost plavby lodí cca 3 km k tamním strmým 

vápencovým útesům s čistým bílým pískem a smaragdově modrým 
mořem. V průběhu dne zastávky na krásných plážích a u vyhlídek 

na vápencové útesy... Možnost koupání. Nocleh ve stejném hotelu 

v Krabi., 

 14.den - pondělí 18.2.2019: snídaně, pobyt na pláži v oblasti KRABI nebo 2-denní výlet lodí (není zahrnuto 

ve startovném, fakultativně za 1680.-Kč, přihlášky do 20.1.2019, zahrnuje plavbu lodí a 1x nocleh na ostro-

vech Phi Phi se snídaní) na jedinečné OSTROVY KO PHI PHI. Návštěva dvou ostrovů, které spojuje kilometr 

dlouhá písečná šíje a muslimské vesnice Ban Ton Sai… Milovníky 

přírody uchvátí průzračné moře a korálové lavice, skýtající domov 

široké škále mořských tvorů. Možnost koupání na dlouhých bílých 

písečných plážích.  

15.den - úterý 19.2.2019: snídaně a pobyt na plážích v KRABI., 
volný program., nebo pokračování 2-denního fakultativního výletu 

na OSTROVY KO 

PHI PHI.,  nocleh 

ve stejném hotelu v 

Krabi., 

16.den - středa 

20.2.2019: snídaně, 

celodenní přejezd do 

Bangkoku se zastávkou na některé z pláží a možností koupání., 

večer ubytování v Bangkoku a nocleh., 

17.den - čtvrtek 21.2.2019: snídaně, dokončení prohlídky 

BANGKOKU, při které navštívíme chrám Wat Pho, který je 
nejen největším 

a nejstarším 

watem v Bangkoku, ale také předním centrem vzdělávání v 

zemi., najdeme zde i velkou sochu Ležícího Buddhy., v poled-

netransfer na letiště a ve 14.10 hodin odlet z Bangkoku do 

Dauhá v Kataru., přílet do Dauhá v 18.00 hodin (doba letu: 

7:50 h), po příletu možnost transferu do hotelu v Dauhá, pro-

hlídka města DAUHÁ (nutno zaplatit přepravu po Dauhá 

s vozidly taxi) a nocleh v hotelu (fakultativní služba mimo 

startovné)., 

19.den – pátek 22.2.2019: časně ráno transfer na letiště (s 
vozidly taxi) a v 8.20 hodin odlet z Dauhá přímou linkou spo-

lečnosti Qatar Airways do Prahy. Předpokládaný přílet na Le-

tiště Václava Havla je ve 12.25 hodin (doba letu: 6:05 h). 

       PROGRAM BEZ ZÁRUKY, DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE PROGRAM UPRAVIT 



 

 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník zájezdu musí mít cestovní pas platný minimálně do 22.srpna 2019. Víza do Thajska ani do Kata-

ru nejsou na dobu do 30 dnů třeba. 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno vždy v hotelech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích  

s příslušenstvím (sprcha, WC). Součástí vybavení je také povlečení a ručníky. 

Poslední nocleh v Dauhá v Kataru je předmětem vaší volby, a to za příplatek 750.-Kč (bez snídaně). 

Stravování: hotelové snídaně jsou v Thajsku součástí startovného.  

Zhruba obden bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a každý den bude možnost občerstvení v průběhu dne 

v levnějších restauracích a bufetech po cestě. 

Potraviny a strava v bufetech je cenově zhruba stejně drahá nebo spíš levnější než u nás. 
Voda z vodovodní sítě je se k pití nedoporučuje. Kupujte vodu raději balenou. Lahev stojí 5.- až 10.-THB… 

V restauracích zatím není, až na výjimky, zvykem dávat spropitné. V některých turistických destinacích ovšem 

obsluha alespoň malý bakšiš očekává…  
 

       jaké bude počasí? 
Obecně se dá říci, že v Thajsku je často slunečné počasí a příjemné klima. Prudké sluneční záření však může být 

nebezpečné.  V únoru prakticky nebývají žádné srážky a průměrné DENNÍ teploty se pohybují okolo 25 st.C, 

slunce svítí v průměru 8 hodin… 

Doporučujeme vzít s sebou letní oblečení, tedy trička, krátké kalhoty apod.  

 

      čas 
V Thajsku platí čas posunutý o 6 hodin dopředu (ve 12.00 hodin v Thajsku je v Česku teprve 6.00 hodin ráno). 

V Kataru je čas posunutý oproti nám o 2 hodiny dopředu. 
 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a poměrně kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kva-

litní cestovní pojištění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je 

užíváte, nebo lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ, POUZE DOPORUČENÉ. 

Doporučuji si nejprve přečíst informace v tomto odkazu:  

www.cestopisec.cz/tipy-a-navody/9451-proti-cemu-se-ockovat-kdyz-jedete-do-thajska-a.html 

 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je thajský baht (THB nebo jen B), který se dělí na 100 satangů. Bankovky a cestovní šeky 

hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerční bance či směnárně v Thajsku. Bankovní směnárny jsou 

i na letištích. Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurz:  1.-EUR = cca 35.-THB 

= cca 26.-Kč nebo 1.-USD = cca 32.-THB = cca 22.50 Kč. Obecně se dá počítat 1.-THB jako 0,80 Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.30-14.00 hodin. Doporučujeme vyměnit eura již v naší bance nebo ve 
směnárnách. 

KAPESNÉ: Na stravu doporučujeme  cca 10.- až 15.-€ na den, 

tzn. Cca 160.- až 240.-€ na celou dobu, vstupy do národních 

parků a do historických pamětihodností jsou velice příznivé, 

stačí cca 40.-€.  Na suvenýry pak vezměte částku podle Vaše-

ho uvážení.  
 

        nákupy, clo 
Ve větších městech jsou obchodní centra, která mají vysoký 

standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. Jejich sou-

částí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpra-

vidla pondělí-sobota 09.00-21.00 hodin.  

Mnohde je možné o cenách smlouvat (především na trzích). 

Bezcelně mohou být do Thajska dováženy i vyváženy  předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 

60 ml parfémů, 250 ml toaletní vody, 200 cigaret a další zboží či dárky do hodnoty 175.-€…Nesmí být vyváženy 

starožitnosti, rostliny a jejich části, sochy a obrazy Buddhy, divoká a domácí zvířata a náboženské předměty. 

 

 

 

http://www.cestopisec.cz/tipy-a-navody/9451-proti-cemu-se-ockovat-kdyz-jedete-do-thajska-a.html


 

 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, trička, krátké kalhoty, pro návštěvu parků ale také dlouhé kalhoty a košile s dlouhými rukávy a pevná 

obuv. Nezapomeňte teplejší oděv (mikiny, větrovky) pro případ chladnějších večerů a příp. nepromokavé oble-

čení pro případ deště!  
 

 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je vstřícná a 

lze ji kontaktovat 24 hodin denně na telefonním čísle 112.  
 

 

     doprava po ostrově, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna pohodlným klimatizovaným autem pro 5 osob. Vzhledem k poměrně malému 

úložnému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla. Do letadla bez příplatku je dovoleno pouze palubní zava-

zadlo o maximální váze 30 kg, ale kufry vzhledem k úložnému prostoru v autě vezměte pokud možno  o maxi-

málních velikostech 70x50 cm (na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!).  

Děkujeme Vám. 

POZOR! Naprosto nevhodné jsou plastové kufry (skořepinové).. 
 

 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Zásuvky jsou vesměs stejné jako u 

nás, dvoukolíkové. Adaptér pro jiné zásuvky jsou k sehnání v kterémkoliv obchodním domě.. 
 

 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a 

mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení z Thajska do České 

republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní 

doba na poštách je od 08.30 do 20.30 hodin a od 08.30 do 13.00 

hodin v sobotu. Pošta do České republiky jde přibližně 1 týden. 

Do adresy se doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“ 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Thajsku:  

71/6 Ruam Rudee Sui 2, Ploenchit Road, 10330 Bangkok 

telefon: +662/2553027, 2555060, 2554978, 2535370, 2543750 

Velvyslanectví Thajského království v Praze: Romaina Rollanda 

3, Praha 6, telefon: 220571435 

 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné, příp. povinné a volitelné příplatky (fakultativní služby), prosíme o platbu do 

15.1.2019. Účet č. 084136-2028710214/0800, prosíme o zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 

Shrnutí: doplatek 16000.-Kč, 1 nocleh navíc v Thajsku +500.-Kč 

Fakultativní nabídka: 2-denní výlet na Phi Phi +1500.-Kč, nocleh v Dauhá +750.-Kč 

 

 

 

 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
 


