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Oblíbené Thajsko se otevírá turistům, očkovaní nově nemusí po příletu na 
týden karantény 

Po dvou letech se Thajsko opět otevírá světu. Od 1. února země uvolnila dosud velmi 
přísné podmínky pro vstup turistů. Zrušila toOž povinnost absolvování sedmidenní 
karantény po příletu pro plně očkované. Podle portálu Letuška.cz tato novinka zvedla 
okamžitou vlnu zájmu o letenky do této asijské desOnace. 

Před vypuknu6m COVID-19 cestovalo do Thajska na 30 Esíc Čechů ročně. Šlo o jednu 
z nejoblíbenějších turisEckých desEnací v Asii. V posledních dvou letech ale došlo 
k maximálnímu útlumu tamního turismu z důvodu restrikcí, které museli lidé po vstupu do 
Thajska podstupovat. Zejména sedmidenní karanténa odradila naprostou většinu lidí. Chuť 
vycestovat do Thajska tak spadla na minimum, do desEnace se loni a předloni vypravily jen 
desítky Čechů. Pravidla pro vstup na své území Thajsko na konci minulého roku sice uvolnilo, 
ale pouze dočasně. Od února mají pravidla plaEt již dlouhodobě. „Restrikce pro turisty byly 
logicky velkou komplikací. Z plánovaného pobytu museli počítat s týdnem v hotelové 
karanténě. Ohlášené uvolnění je proto zásadním průlomem po uplynulých dvou letech, 
novinka způsobila okamžitou vlnu zájmu o letenky do Thajska. A příznivé jsou i ceny.  V tuto 
chvíli se cena zpáteční letenky pohybuje okolo deseKKsíc korun,“ řekl Josef Trejbal, ředitel 
letenkového portálu Letuška.cz. Dodal, že z Prahy nabízí spojení hned několik leteckých 
společnos6, mezi nejžádanější patří Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines.   

Prodejce letenek pomůže i s formuláři  
Očkovaní turisté nově mohou požádat o bezkaranténní vízový program Test & Go, musí však 
podstoupit dva PCR testy, první při příletu a další pátý den svého pobytu. Neočkovaní turisté 
musí počítat po příletu s deseEdenní karanténou na hotelovém pokoji na vlastní náklady. Pro 
všechny turisty pak pla6, že před odletem do Thajska je třeba mimo jiného získat Thailand 
Pass, tedy povolení ke vstupu ve formě QR kódu. Thajsko také od dubna zavedlo letošního 
roku příjezdovou daň, každý turista zapla6 při vstupu do země 300 bahtů, což je necelých 200 
korun. Před cestou do Thajska je doporučené sledovat aktuality na stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí ČR. 

Podle Josefa Trejbala je dobré se obráEt na prodejce letenek, který se splněním náležitos6 
pro vycestování do Thajska turistům poradí nebo rovnou pomůže. Letecká spojení, ceny 
letenek a další informace k vycestování do Thajska lze najít na mapa.letuska.cz.  

https://www.mzv.cz/bangkok/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace/doporuceni_pro_cesty/stav_nouze_a_priprava_evakuace_obcanu_cr.html
https://mapa.letuska.cz/#/@30.0240475,34.1086000,3z?tb=f
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