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POJIŠTĚNÍ
Zvolená pojišťovna = AXA ASSISTANCE
Číslo pojistné smlouvy = 1021178410
Typ pojištění = Komfort 13.1. – 27.1.2020
Cena = 931 Kč/2 osoby

Informace o pojištění
Pokud se vám stane nějaká nehoda:
1) Přivolejte pomoc = 1554 – ambulance, 191 – policie, 1155 – turistická policie
2) Kontaktujte pojišťovnu na telefonním čísle +420 272 099 911. Pojišťovnu bude jako první zajímat číslo
vaší pojistné smlouvy tedy 1021178410. Po té nahlásíte jméno, příjmení a datum narození osoby, které se
pojistná událost týká. Stručně popište událost a nahlaste telefonní číslo, na kterém vás mohou
kontaktovat.
Na základě výše uvedených informací vám pojišťovna pomůže danou situaci vyřešit. Nasměruje vás
správným směrem, je schopná vyslat sanitku, tlumočit, no zkrátka postará se o svého klienta.
V případě drobných pojistných událostí jako například odřeniny, zlomenina, ošetření zubu, apod. si
většinou vyšetření platíte sami. K tomuto kroku vás pravděpodobně vyzve sama pojišťovna během
hovoru. Je důležité, abyste od všeho měli účtenku (chirurgický zákrok, prášky z lékarny, …). Pojišťovna
vám zpětně vše proplatí do výše vašeho limitu pojištění právě na základě účtenek. O účtenku požádejte
následující frází: „PLEASE GIVE ME A BILL OF MY TREATMENT. I NEED IT FOR MY INSURANCE COMPANY“.
POZOR!! Pojišťovny mají spoustu výluk na to, co budou hradit a co ne. Toto je obsaženo ve všeobecných
obchodních podmínkách, které většinou nikdo nečte. Například pokud se odřete o kámen při
šnorchlování, tak je vše v pořádku, ale pokud se odřete o kámen při surfování a takto nahlásíte, nebude
vám proplaceno nic! Výluky se týkají zejména rizikových aktivit. Pokud něco takového nastane, raději mě
kontaktujte dříve než pojišťovnu! Poradím vám jak situaci nahlásit správně.
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DOPRAVA
Zvolený způsob dopravy = letecky THAI AIRWAYS (Vídeň – Bangkok – Krabi)
Cena = 28.400 Kč/2 osoby
Cesta do destinace
Letiště odletu = Vídeň (Wien flughafen, 1300 Schwechat, Rakousko), Terminál 1
Odlet = 13.1.2020 13:30 … Přílet = 14.1.2020 09:30
Zavazadla = odbavené zavazadlo 30kg, příruční zavazadlo 7kg
1.let = Vídeň (VIE) – Bangkok (BKK), 13:30 – 05:20, číslo letu TG 937
…na přestup 2h 50minut…
2.let = Bangkok (BKK) – Krabi (KBV), 8:10 – 09:30, číslo letu TG 241
Cesta z destinace

Letiště odletu = Krabi (Krabi airport, Nuea Khlong, Krabi, Thajsko), Terminál 1
Odlet = 27.1.2020 19:25 … Přílet = 28.1.2020 07:00
Zavazadla = odbavené zavazadlo 30kg, příruční zavazadlo 7kg
1.let = Krabi (KBV) – Bangkok (BKK), 19:25 – 20:45, číslo letu TG 250
…přestup 4h 45minut…
2.let = Bangkok (BKK) – Vídeň (VIE), 1:30 – 07:00, číslo letu TG 936
Důležité informace
Na letiště se dostavte nejpozději 2 hodiny před odletem, abyste měli dostatek času na check-in,
bezpečnostní kontrolu a nalezení správného gatu.
Do odbaveného zavazadla do podpalubí můžete sbalit téměř cokoliv kromě nebezpečných předmětů jako
zbraní, výbušnin, toxických látek, stlačených plynů, radioaktivních předmětů, power banky, velké magnety
apod. Do příručního zavazadla si sbalte jen to nejnutnější na cestu. Zavazadlo nesmí obsahovat
nebezpečné předměty, spreje, ostré předměty a tekutiny o obsahu větším než 100ml (jako tekutina je
považována i zubní pasta). Elektroniku si vzít můžete.
Orientace na letišti
Při odletu vždy hledejte DEPARTURES (odlety). Nejprve je nutné projít přes check-in (registrace pasažéra).
Každá společnost má svůj check-in, tzn. vaše odbavení lze udělat pouze u THAI AIRWAYS. Na check-inu
předložíte pas a zavazadla k odbavení. Ze systému vám vytisknou letenku a označí zavadla. Zavazadla do
podpalubí vám vezmou a budou k vyzvednutí ve vaší cílové destinaci. Zůstane vám tak pouze vaše příruční
zavazadlo.

Po odbavení vás letiště povede na celní kontrolu CUSTOMS, kde zkontrolují vás a vaše příruční zavazadlo.
Nezapomeňte vyndat železné předměty z kapes jako např. klíče, peněženku či mobil. Z příručního
zavazadla je nutné vyndat notebook, pokud jej povezte.
Jakmile projdete přes kontrolu je na čase vyhledat nástupní bránu k letu značenou jako GATE. Na letištích
jsou obrovské informační tabule, stačí vyhledat číslo vašeho letu a k němu přiřazené číslo GATU např. A22,
které budete následovat. Odletové brány se zavírají 30 minut před plánovým odletem.
Při vašem přestupu nevystupujte z letiště, ale následujte tabule TRANFERS nebo CONNECTING FLIGHTS.
Letiště vás povede k přestupu. Opět vyhledejte informační tabuli a podle čísla vašeho navazujícího letu
vyhledejte GATE.
Jakmile dorazíte do vaší destinace, stačí následovat cedule BAGGAGE nebo EXIT, cestou vyzvednete na
pásu značeném číslem vašeho letu vaše odbavená zavazadla a hurá, vaše dovolená začíná!☺
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DOPRAVA
Doprava z letiště na ubytování v KOH LANTA = osobním autem s řidičem
Cena = 1.200 Kč / celé auto (zaplatíte v místní měně 1.600 BHT na recepci ubytování)
Informace o transferu z letiště
Transfer je zajištěný z vašeho ubytování. Řidič vás bude očekávat v letištní hale s cedulkou NOVAKOVI.
Kdyby náhodou nebyl přítomen, zde je kontakt na hotel +66 076 476 9288.
Doprava z KOH LANTA do KRABI = osobním autem s řidičem
Cena = 1.200 Kč / celé auto (zaplatíte v místní měně 1.600 BHT na recepci ubytování)
Informace o transferu
Transfer lze zajistit opět z vašeho ubytování. Řidič vás vyzvedne v ubytování, stačí si na recepci předem
domluvit čas. Doporučuji vyjet po snídani.

Doprava z KRABI na letiště = osobním autem s řidičem
Cena = 160 Kč / celé auto (zaplatíte v místní měně 200 BHT na recepci ubytování)
Informace o transferu
Transfer lze zajistit z ubytování. Řidič vás vyzvedne v ubytování, stačí si na recepci předem domluvit čas,
aby jste byli na letišti minimálně 2 hodinky před odletem.

Pronájem skútru KOH LANTA/KRABI
Obě dvě ubytování mají možnost zapůjčit skútr. Cena pronájmu se v těchto destinacích pohybuje okolo
200 Kč/den. Stačí se domluvit alespoň jeden den dopředu. Ubytování od vás bude vyžadovat pas jako
zástavu případně finanční depozit.
Pro řízení skútru v Thajsku je nezbytné si v ČR opatřit mezinárodní řidičský průkaz. Průkaz vám vydají na
počkání za poplatek 50 Kč na dopravce. Je nutné předložit platný řidičský průkaz a fotografii v pasovém
formátu. Pro řízení skútru do 125ccm vám postačí řidičský průkaz sk. B na automobil.
POZOR doprava v Thajsku je trochu divoká, proto doporučuji jezdit pomalu a hodně předvídat.
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UBYTOVÁNÍ
Ubytování v KOH LANTA = LANTA CORAL BEACH RESORT
Termín = 14.1.-21.1.2020
Check in = 12:00 … Check out = 10:00
Adresa ubytování = 77 Moo 5 Koh Lanta Yai Krabi, 81150 Ko Lanta, Thajsko

Telefonní číslo ubytování = +66 076 476 9288
E-mail na ubytování = lantacoralresort@thai.th
Cena = 13.360 Kč / 2 osoby (zaplatíte v místní měně na recepci ubytování, lze platit kartou)
V ceně je zahrnuto = ubytování, snídaně, soukromá pláž
Typ ubytování = superior bungalov s klimatizací
Pokoj obsahuje: manželskou postel, vlastní koupelnu s toaletními potřebami, ručníky, klimatizaci, terasu,
úložný prostor, televizi, wifi
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UBYTOVÁNÍ
Ubytování v KRABI = AO NANG VIVA RESORT
Termín = 21.1.-27.1.2020
Check in = 14:00 … Check out = 12:00
Adresa ubytování = 194 Moo 3, Aonang Soi 8, Aonang, Muang, Krabi, 81000 pláž, Thajsko

Telefonní číslo ubytování = +66 076 436 4577
E-mail na ubytování = aonangvivaresort@thai.th
Cena = 7.700 Kč / 2 osoby (zaplatíte v místní měně na recepci ubytování, lze platit kartou)
V ceně je zahrnuto = ubytování, snídaně, volný vstup do bazénu
Typ ubytování = superior bungalov s klimatizací
Pokoj obsahuje: manželskou postel, vlastní koupelnu s toaletními potřebami, ručníky, klimatizaci, terasu,
úložný prostor, televizi, wifi, telefon, křesla,
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INFORMACE O DESTINACI
Očkování
Do Thajska není povinné žádné očkování pro vstup do země. Doporučuje se očkovat proti žloutence A+B.
Zkontrolujte také platnost svého očkování proti tetanu.

Režim vstupu do země
Jako občan ČR máte povolen vstup do země na 30 dnů bez nutnosti víza. Jakmile dorazíte na místo,
dostanete do pasu razítko, které vás oprávní vstoupit na území Thajska.
Počasí
Tropické. Vysoká vlhkost vzduchu v kombinaci s vysokými teplotami okolo 32°C přes den a 27°C v noci.
Náboženství
V Krabi i Koh Lanta žijí převážně muslimové a buddhisté. Z tohoto důvodu je nutné respektovat místní
tradice a kulturu. Nechodit v plavkách mimo pláže, v chrámech být potichu, sundat si boty je-li to značeno.
Měna
V Thajsku se platí Thajskými bahty značeno THB. Kurz pro dnešní den je 100 THB = 76,5 Kč.
Časový posun
V Thajsku je časový posun oproti ČR +5 hodin v letním čase, +6 hodin v zimním čase.
Informace o lokalitě
Koh Lanta je ostrov v jižním Thajsku, který není tak rušný jako jiné ostrovy. Najít klidné místo je snadné.
Vaše ubytko se nachází na západním pobřeží uprostřed ostrova. Hned vedle ubytování najdete několik
písečných pláží, kam bez problému dojdete pěšky. Okolo ubytování nejsou žádné bary ani restaurace,
takže klídek. Nejbližší městečko je vzdáleno 2km, zde najdete vše co potřebujete restaurace, obchůdky a
bary.
Krabi je oproti Koh Lantě hustě osídleno. Je poměrně rušné, plné obchůdků, restaurací, barů a
všemožných turistických atrakcí. V Krabi je známa pláž Ao Nang, na kterou se dostanete chůzí za pár
minut. Pláž je hned vedle města a tak je rušná.
Ceny jsou v Thajsku nižší než v CŘ, ale extrémní rozdíly neočekávejte.
Důležitá telefonní čísla
Centrum služby turistům = 1155 (bezplatně)
Policie = 191 (bezplatně)

Dopravní policie = 1193
Turistická policie = 1155
První pomoc = 2551133-6
Záchranka = 1554
Hasiči = 199
Tip na cestu
Je výhodné si na letišti zakoupit místní sim kartu s internetem. Data jsou velmi levná oproti ČR a tak se
vyplatí. Pokud budete online snadno vyhledáte výlety, restaurace, atd. přes aplikaci google maps.
Jednoduchý bude také kontakt se mnou v případě, že si nebudete s něčím vědět rady.
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TIPY NA VÝLETY
KOH LANTA – OLD TOWN
Old Town je malé městečko vzdálené max. 20 minut na skútru od vašeho ubytování. Je to hlavní ulice
lemovaná dřevěnými koloniálními domy s vysutými terasami nad mořem s výhledem na okolní ostrovy.
Ráz hlavní třídy má svoje kouzlo a působí trochu jako z divokého západu. Najdete tu pár krámků se
suvenýry, smíšeným zbožím a restaurace či kavárny, které nabízejí poklidné posezení v lenivé atmosféře.
Old Town vypadá i působí, jako by se tu zastavil čas. Z hlavní třídy vybíhá hluboko do moře dlouhé
přístavní molo, ze kterého vyjíždějí typické long-tail boats na výlety po okolních ostrovech.

KOH LANTA – výlet lodí na Koh Kradan, Koh Ngai a Koh Bida
Jak uvádím výše Old Town je výchozí bod pro výlety lodí po okolních ostrovech v Thajském zálivu. Na
tomto místě dohodnete lepší cenu než ve vašem hotelu, který tento výlet jistě také nabízí. Vypíchnu tři
ostrovy, které rozhodně stojí za to! Koh Kradan - skvělé šnorchlování, Koh Ngai - malý ráj na zemi s
nádhernými plážemi a křišťálovou vodou, Koh Bida - skalnatý útvar v zálivu u kterého je také úžasné
šnorchlování. Všechny tři ostrovy zvládnete za jeden den, součástí ceny bývá i tradiční thajský oběd na
lodi.

KOH LANTA - Bamboo bay
Jižně od vašeho ubytování se nachází Bamboo bay. Krásná písečná pláž lemovaná palmami. Pláž je daleko
od všech restaurací a barů a proto je velmi klidná s minimem lidí. Hned za pláží se nachází národní park.
Pokud chcete rušnější pláž s bary, vyrazte na Long beach nebo Phra Ae beach (severně od ubytování).
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TIPY NA VÝLETY
KOH LANTA – Tung yee peng pier
Na východní straně ostrova se nachází mangrovový les, ve kterém jsou udělány pěší stezky. Procházka
zabere cca hodinu a určitě stojí za to. V místě lze také zapůjčit kajak a mangrovníky projet na něm.

KOH LANTA – Lanta Noi
Koh Lanta se skládá ze dvou ostrovů, které spojuje most. Všem je moc dobře znám ten jižní, na kterém
také bydlíte. Ale pokud chcete poznat autentické Thajsko, vidět farmáře, plantáže kaučuku atd. vyražte na
severní ostrov. Pokud na Ko Lanta Noi vyrazíte, určitě se zastavte v Ko Lanta Café na nejvyhlášenější kávu
na obou dvou ostrovech. Cesta na skútru je na cca hodinku.

KRABI – Koh Phi Phi, Maya bay
Jeden z nejznámějších výletů v Thajsku. Na Maya bay se natáčel film Pláž s L.Dicapriem. Bohužel z důvodu
masového turismu došlo k poškození korálu a tak je pláž zavřená pro znovu-obnovení. Loď staví cca 50
metrů od břehu a tak máte prostor si doplavat k některé z menších pláží. Koh Phi Phi je nádherný ostrov
nedaleko Maya, ale bohužel díky své vyhlášené kráse také dost plný a rušný. U obou ostrovů je nádherné
šnorchlování. Tento výlet musíte podniknout lodí z Krabi a zabere to jeden den. Domluvit jej můžete
všude v Krabi, určitě i ve vašem hotelu.
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ZÁVĚR
Nezapomeňte, že jsem v tom s vámi, takže pokud si s něčím nebudete vědět rady
před nebo při dovolené, kontaktujte mě.

+420 605 137 493

+94 76 476 9288 (WhatsApp pro volání mimo EU)

jsem@cestovniradce.com

Zdenda Nepraš (Messenger)

Přeji Vám krásnou dovolenou plnou skvělých zážitků!
Váš
Zdeněk Nepraš
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