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Jak się pakować na wyjazd?

Tydzień przed wyjazdem

sprawdź, czy posiadasz wszystkie potrzebne leki na cały wyjazd – jeśli nie, jest to
ostatnia chwila na pójście po receptę,
zobacz, czy posiadasz taką walizkę, która jest odpowiednia do czasu trwania wyjazdu,
jeśli planujesz aktywny wypoczynek i zabierasz w podróż sprzęt sportowy lub
rekreacyjny, np. deskę czy narty – koniecznie sprawdź ich stan techniczny (zobacz, jak
przewozić sprzęt sportowy w samolocie)
przygotuj kamerę i aparat fotogra�czny, zrzuć do komputera stare zdjęcia, naładuj
baterie (zabierz ładowarkę!),
wydrukuj i przygotuj dokumenty, które musisz wziąć (sprawdź listę niezbędnych
dokumentów do samolotu)
zapisz w telefonie numery alarmowe do bliskich, zaczynając ich nazwę od ICE (In Case of
Ememrgency – w razie wypadku), międzynarodowego skrótu informującego ratowników
o numerze alarmowym (np. ICE Mama Basia),
zapisz numery telefonów i adres polskiej ambasady w miejscu docelowym.

Co zabrać do bagażu podręcznego?

Ponieważ bagaż główny (rejestrowany) jest bardziej narażony na uszkodzenia, przedmioty
delikatne (ceramika, szkło, sprzęt elektroniczny itp.) spakuj do bagażu podręcznego (sprawdź, co
można zabrać do samolotu). Wartościowe przedmioty trzymaj zawsze w bagażu
podręcznym. Zdarza się, że bagaż przylatuje na miejsce z opóźnieniem (np. ze względu na błąd w
nadaniu), dlatego miej przy sobie niezbędne lekarstwa.

O czym łatwo zapomnieć?

Dokumenty:

paszport lub dowód osobisty,
pieniądze,
karty płatnicze.

Sprzęt elektroniczny:

ładowarka do telefonu,
aparat fotogra�czny z dodatkową kartą pamięci, ładowarka.

Akcesoria:

klapki pod prysznic,
buty do pływania lub chodzenia w morzu (przydadzą się np. w Chorwacji)
soczewki kontaktowe + płyn do soczewek,
okulary przeciwsłoneczne,
krem z �ltrem, pomadka do ust,
nawilżane chusteczki,
kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy przyda się bez względu na to, gdzie jedziesz,
kosmetyki, pastę i szczoteczkę do zębów, kremy,
lusterko,
jeśli posiadasz przenośną wagę do bagażu, nie zapomnij jej spakować. Może okazać się
przydatna w czasie podróży powrotnej,
przybory do szycia,
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uniwersalna przejściówka do kontaktu,
mapa/przewodnik.

Apteczka:

jeśli regularnie przyjmujesz leki, koniecznie zabierz je ze sobą,
zestaw leków sprzedawanych bez recepty – preparaty na przeziębienie, ból gardła, na
żołądek,
bandaż oraz plastry z opatrunkiem, a także plastry na pęcherz i odciski
antybakteryjny żel do rąk.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


