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THAJSKO – ITINERÁŘE ODBORNÝCH CEST PRO OBCHODNÍKY 
 
Jsme silně zákaznicky orientovanou agenturou, která vám nabízí profesionální služby "šité na míru". Pro podnikatele, 
odborníky nebo zájmová sdružení připravujeme odborné cesty, kurzy nebo školení dle požadavků a zaměření klienta. Při 
přípravě cest využíváme zkušeností získaných během minulých let a znalostí našich spolupracovníků. Během cesty 
budete mít naplánovány tématicky zaměřené exkurze a výlety, navštívíte firmy a podniky z vašeho oboru a seznámíte se 
s místním prostředím. Cestu lze zkombinovat i s návštěvou veletrhu či výstavy nebo lze připravit workshop či prezentaci 
vašich výrobků. Samozřejmostí je i zajištění odborných a specializovaných kurzů nebo školení (kurzy masáží, programy 
pro floristy, lékaře, zemědělce apod.). Tyto pracovní cesty lze plně zahrnout do nákladů a díky vhodné kombinaci 
pracovního programu a turistiky můžete sebou vzít i vaše rodinné příslušníky. 
 
Níže naleznete základní informace o odborných programech a itinerářích, uvedené ceny a programy jsou pouze 
orientační. Pro přesný termín a cenu kontaktujte prosím naši kancelář. Podrobné informace o konkrétním programu 
získáte po kliknutí na odkaz vlevo. Pokud zde není podrobný itinerář uveden, rádi vám jej zašleme na vyžádání. Všechny 
programy lze rozšířit a upravit dle vašeho přání a finančních možností. Odborné programy a výlety byly konzultovány a 
připraveny ve spolupráci s PhDr. Petrem Šulcem, který má s přípravou těchto programů dlouholeté zkušenosti. Pro 
případné dotazy nebo kalkulace jej můžete kontaktovat na sulc@on-internet.cz.  
 
Pracovní cesty a cesty pro podnikatele připravujeme v úzké spolupráci s obchodním 
oddělením Velvyslanectví Thajského Království, které vám s potěšením poskytne 
informace o obchodních příležitostech v Thajsku. Obchodní oddělení rovněž zajišťuje 
zprostředkování obchodních kontaktů, organizuje mise českých podnikatelů do 
Thajska, zaměřuje se na projekty podporující thajské výrobky a služby, pořádá 
semináře o Thajsku a setkání s podnikateli. Kontaktovat jej můžete na telefonech 
257323030, 257325867, faxem na 257327555 nebo emailem thaicom@iol.cz a 
thaitcprague@depthai.go.th. 
 
SPECIÁLNÍ CENY LETENEK S KVALITNÍ LETECKOU SPOLEČNOSTÍ THAI AIRWAYS S ODLETEM Z PRAHY 
 
Bangkok   od 13760 CZK 
Chiang Rai   od 15260 CZK 
Chiang Mai   od 15260 CZK 
Mae Hong Son   od 15260 CZK 
Hat Yai    od 15260 CZK 
Phuket    od 15260 CZK 
Krabí    od 15260 CZK 

Khon Kaen   od 15260 CZK 
Nakhon Si Thammarat  od 15260 CZK 
Phitsanulok   od 15260 CZK 
Ubon Ratchathani  od 15260 CZK 
Surathani   od 15260 CZK 
Udon Thani   od 15260 CZK 
Trang    od 15260 CZK

 
TÝDENNÍ PROGRAM V BANGKOKU SPOJENÝ S NÁVŠTĚVOU VYBRANÉHO VELETRHU 
 
Uvedený itinerář je příkladem možné služební / odborné cesty do Thajska. Programy jsou vhodné pro skupiny i 
individuální turisty a lze je měnit a upravovat dle přání a rozpočtu klienta. Uvedená cena platí pro individuální klientelu, 
pro odborné skupiny poskytujeme výrazné slevy. 
 
01. den – Bangkok 
Přílet do Bangkoku, vyřízení vstupních formalit, přivítání na letišti odborným českým, thajsky mluvícím průvodcem. 
Transfer z letiště do hotelu v centru města, ubytování. Krátká informativní schůzka o možnostech programů a výletů 
v Bangkoku, místních zvyklostech a obchodních jednáních, informace o veletrhu a odborném programu. Pro zájemce 
možnost absolvovat „na zotavenou po cestě“ tradiční thajskou masáž. Večer, stejně jako všechny další dny, je možno si 
vybrat z večerních fakultativních programů nebo i s průvodcem navštívit levné večerní trhy a centra zábavy. 
02. den – Bangkok 
Snídaně v hotelu. Volný den na obchodní a odborné aktivity. Fakultativně: okružní prohlídka města - Královský palác a 
buddhistické chrámy (Chrám smaragdového Buddhy - Vat Phra Kéo a Chrám ležícího Buddhy - Vat Phó). Vyhlídková 
plavba po řece Chao Phraya a po vodních kanálech v Thonburi s návštěvou Chrámu boha červánků – Vat Arun. 
03. den – Bangkok / návštěva vybraného veletrhu 
Snídaně v hotelu. Možnost krátké informační návštěvy „Thailand Export Mart“ – stálého výstavního střediska ministerstva 
zahraničního obchodu, s našim odborným průvodcem. Transfer na výstaviště s asistencí odborného průvodce. Ten vám 
poté bude k dispozici celý den na veletrhu, pomůžeme vám s překlady / tlumočením, orientací na veletrhu a vašimi 
obchodními schůzkami s thajskými partnery. Návrat do hotelu individuálně. Fakultativně thajská večeře s tradičními tanci. 



04. den – Bangkok / návštěva vybraného veletrhu 
Snídaně v hotelu. Transfer na výstaviště s asistencí odborného průvodce. Ten vám poté bude k dispozici celý den na 
veletrhu, pomůžeme vám s překlady / tlumočením, orientací na veletrhu a vašimi obchodními schůzkami s thajskými 
partnery. Návrat do hotelu individuálně. Fakultativně návštěva večerních trhů. 
05. den – Bangkok 
Snídaně v hotelu. Volno v Bangkoku na případné obchodní schůzky, návštěvu veletrhu, fakultativní výlety a výlety do 
okolí Bangkoku. Za příplatek je možno zajistit asistenci našeho odborného průvodce. 
06. den – Bangkok 
Snídaně v hotelu. Volno v Bangkoku na případné obchodní schůzky, návštěvu veletrhu, fakultativní výlety a výlety do 
okolí Bangkoku. Za příplatek je možno zajistit asistenci našeho odborného průvodce. 
07. den – Bangkok 
Snídaně v hotelu. Volno na nákupy, odhlášení se z hotelu a individuální transfer na mezinárodní letiště a odlet 
z Bangkoku zpět do Prahy. 
 
Cena od 485 USD (11640 CZK) v hotelu Sofitel Silom 5*    Cena od 350 USD (8400 CZK) v hotelu Indra Regent 3* 
 
Cena za osobu zahrnuje – 6 nocí ubytování ve vybraném hotelu s americkou bufetovou snídaní ve dvoulůžkových 
pokojích, příletový transfer s asistencí průvodce, uvítací informativní schůzku s odborným průvodcem, dva dny na 
veletrhu s odborným průvodcem, dva transfery na veletrh, telefonickou asistenci průvodce v rámci pobytu, všechny daně 
a poplatky. 
 
Cena nezahrnuje – vstupní vízum 700 CZK, vyřízení víza 500 CZK, pojištění, mezinárodní letenku, letištní taxy, 
odletovou taxu 500 THB, fakultativní výlety (přehled na www.thajsko.on-internet.cz), vstupy, jízdné a útratu při volném 
programu (i když bude s asistencí průvodce), odborné konzultace, obědy a večeře, nápoje, spropitné, poplatky za kamery 
a video a všechny další osobní výlohy a náklady, které nejsou uvedeny v položce „cena zahrnuje“. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Hotel Sofitel Silom 5* 
Kategorie: 5*. Počet pokojů: 454. Adresa: 188 Silom Road, Bangrak, Bangkok. Poloha: luxusní hotel situovaný v samém centru 
Bangkoku na prestižní Silom Road. Ubytování: hotel nabízí ubytování ve 422 dvoulůžkových pokojích a 32 apartmánech. Pokoje jsou 
vybaveny koupelnou (sprcha, toaleta, vana, vysoušeč vlasů, kosmetické zrcadlo, telefon), klimatizací, rádiem, satelitní televizí, 
telefonem se záznamníkem, připojením k internetu, minibarem, trezorem a detektorem kouře. K dispozici je i patro pro nekuřáky. 
Stravování: klientům jsou k dispozici 4 kvalitní restaurace s mezinárodní, thajskou, francouzskou a japonskou kuchyní. Navštívit 
můžete i diskotéku nebo jeden ze dvou barů s lehkým občerstvením, víny a výbornými doutníky. Služby: portýr, prádelna, směnárna, 
hlídání dětí, butiky, kosmetický salón a kadeřník. Fitness centrum, šest venkovních tenisových kurtů, venkovní bazén, jacuzzi, sauna a 
lázeňské služby. Osm konferenčních místností s kapacitou 431 osob. Business centrum a hlídané parkoviště. V blízkosti jsou čtyři 
golfová hřiště - Muang Kaew Golf Club (18 jamek, 6761 yardů), Lam Luk Ka Country Club (18+18 jamek, 7012+6605 yardů), Panya 
Park Golf Club (27 jamek, 3190+3236+3208 yardů), Kiarti Thanee Country Club (18 jamek, 6730 yardů). 

 

     
 

Hotel Indra Regent 3* 
Kategorie: 3*. Počet pokojů: 439. Adresa: 120/126 Rajaprarop Road, 10400 Bangkok. Poloha: komfortní hotel se nachází v centru 
Bangkoku blízko tržiště Pratunam a Central World Plaza asi 40 minut jízdy z letiště Dong Muang. Ubytování: hotel nabízí ubytování v 
prostorných pokojích a apartmánech zařízených v čínském a thajském stylu s nábytkem z týkového dřeva. Všechny pokoje jsou 
vybaveny koupelnou (sprcha, wc, vysoušeč vlasů), klimatizací, satelitní televizí, telefonem, minibarem, kávovarem a trezorem. K 
dispozici jsou i nekuřácké pokoje. Stravování: restaurace Sala Thai (v pavilónu z týkového dřeva obklopená zelení a jezírky) servíruje 
vynikající thajskou kuchyni. Večer zde můžete shlédnout ukázku tradičních thajských tanců. Exotický Botanica Buffet & Grill Restaurant 
servíruje francouzskou a kontinentální kuchyni. Stylově zařízená restaurace Ming Court servíruje čínská jídla. Kávu a lehké občerstvení 
si můžete dát v Pratunam Coffee Shopu, čerstvé zákusky v Cookie Jaru, občerstvení a koktejly v Lobby Baru.  Večer můžete navštívit 
bar Chandelier s živou hudbou. Služby: portýr, prádelna, hlídání dětí, prodej suvenýrů, butiky, kadeřnictví a kosmetický salón. 
Venkovní bazén, fitness centrum, tenisové kurty, stolní tenis, kulečník, sauna, lázeňské služby a masáže. Konferenční místnosti pro 
1500 osob, business centrum, parkoviště. 
 

    


