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Thailand Travel Mart Plus 2023 (TTM+2023) 
Urząd ds. Turystyki Tajlandii (TAT) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Thailand Travel Mart 

Plus 2023 (TTM+ 2023): Odwiedź Tajlandię w roku 2023, niesamowite nowe rozdziały. Targi odbędą się 

w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w narodowym centrum kongresowym im. Królowej Sirikit (QSNCC) 

w Bangkoku. 

TTM+ to najważniejsze coroczne wydarzenie branży turystycznej B2B w Tajlandii, które zyskało reputację 

wśród tajskiej i międzynarodowej branży turystycznej jako wydarzenie ‘obowiązkowe’ w kalendarzu. TTM+ 

2023 zapewni wszystkim uczestnikom, zarówno sprzedającym, jak i kupującym, doskonałą platformę do 

spotkań z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi, a także do wzmocnienia relacji z globalnymi 

specjalistami ds. podróży, przedstawienia swojej oferty, aktualizacji i rozszerzenia działalności. 

W tym roku TTM+ 2023 odbędzie się pod hasłem ‘Odwiedź Tajlandię w roku 2023, niesamowite nowe 

rozdziały’. Hasło to dynamicznie wytycza właściwy kierunek, mając na celu ochronę ogromnego 

naturalnego i malowniczego piękna kraju, poprzez szereg inicjatyw środowiskowych, w tym programy 

przed i po wycieczce. Główne cele to znaczna redukcja jednorazowych wyrobów plastykowych oraz innych 

odpadów z tworzyw sztucznych i system dopasowywania biznesów bez użycia papieru. Realizując 

bieżącą misję polegającą na rozwijaniu i ciągłym ulepszaniu praktyki zrównoważonej i odpowiedzialnej 

turystyki, która dostrzega najlepszy i najjaśniejszy wizerunek wyspy Phuket, TTM+ 2023 zapewni 

mieszkańcom i wszystkim uczestnikom niezwykłe i doskonałe wrażenia. 

Dlatego dołącz do nas na TTM+ 2023, jednym z wydarzeń branży turystycznej o największej wartości 

dodanej, i bądź częścią wysokiej jakości turystyki, zachowując równowagę między gospodarką, 
społeczeństwem i środowiskiem. Uprzejmie informujemy, że rejestracja będzie otwarta od godziny 10.00. 

(GMT+7) 7 lutego – 24.00 godz. (GMT+7) 10 marca 2023 na https://thaitravelmartplus.com 
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SMAK TAJLANDII  5 
najlepszych tajskich potraw, 
które musisz spróbować 

 

Nowy czeski film ‘Wyspa’ (Ostrov) pokazuje piękno 
Phuket i Krabi 
TAT   ma przyjemność poinformować, że Tajlandia po raz kolejny 
zabłysnęła na międzynarodowej scenie filmowej, a Phuket i Krabi 
wystąpiły jako główne lokalizacje w nowym czeskim filmie „Ostrov” 
(Wyspa), którego premiera odbyła się 1 lutego 2023 r. w Pradze. 

Na premierę ‘Wyspy’ 1 lutego w praskim kinie Lucerna przybyli 
przedstawiciele mediów, partnerzy medialni filmu, przedstawiciele 
państwowego funduszu kinematografii, aktorzy, artyści i czołowi 
przedstawiciele czeskiej kultury. W tej prestiżowej imprezie wziął też 
udział Ambasador Tajlandii w Czechach. Po projekcji filmu goście 
zostali zaproszeni na uroczyste przyjęcie, na którym panowała 
prawdziwie przyjazna tajska atmosfera i serwowano autentyczne dania 
kuchni tajskiej. 

Po premierze, ‘Wyspa’ pojawiła się 2 lutego w 180 kinach w Czechach 
i na Słowacji. 

‘Wyspa’ był pierwszą czeską produkcją filmową, w której prawie 
wszystkie zdjęcia nakręcono w całości w Tajlandii, a 97% filmu kręcono 
na malowniczej Phuket i Krabi. 

W filmie występują Jiří Langmajer i Jana Plodková. Film opowiada o 
wakacjach, podczas których oboje trafiają na piękną, bezludną wyspę. 
Scenarzysta i reżyser filmu Rudolf Havlik powiedział: ‘To komedia 
przygodowa w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu i spodoba się 
każdemu, kto lubi podróżować lub po prostu lubi przygodę i romans’. 

Podczas kręcenia ‘Wyspy’ główny aktor Jiří Langmajer zamieszczałł 
zdjęcia i filmiki ze swoich przeżyć w Tajlandii dla ponad 200 000 
obserwujących go na Instagramie, co jeszcze bardziej przyczyniło się 
do wzrostu zainteresowaniaTajlandią jako miejscem na wakacje. 
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Tajskie jedzenie ma bardzo wyjątkowy i 
aromatyczny smak. Nigdzie na świecie nie ma 
porównywalnych dań. Tajlandia oferuje wiele 
różnych potraw. Od pikantnych, przez desery, 
zupy, frytki, curry, aż po potrawy smażone — 
każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. 

Podczas pobytu w Tajlandii koniecznie 
spróbuj i delektuj się tymi 5 najlepszymi 
potrawami. 

1. Som Tam (sałatka z papai) 2. Tom Yum 
Kung 3. Tajskie zielone curry 4. Massaman 
Curry 5. Phad Thai 
 

 

 


