Czy zabrałeś wszystko, co potrzebne w podróży?
Ta lista ułatwi Państwu przygotowanie się do bezstresowego
urlopu lub podróży służbowej.
Przygotowanie do podróży:
popatrz na ważność paszportu
poznaj przepisy wjazdowe (wiza?)
sprawdź godziny wylotu
nie zapomniałeś wynająć samochodu?
ubezpiecz się od kosztów rezygnacji
ubezpiecz się od KL i NW
sprawdź zalecane i obowiązkowe szczepienia
przygotuj waluty
zrób kserokopie najważniejszych dokumentów
sprawdź przepisy celne
dowiedz się jakie jest napięcie prądu (adapter?)
włącz autoresponder w poczcie e-mail
masz włączony roaming dla "komórki"?
pamiętaj o dopuszczalnej wadze bagażu
przygotuj banknoty 1 USD lub 5 EUR na napiwki w
podróży.
Dokumenty:
paszport
wiza (jeśli konieczna)
bilet lotniczy
voucher do hotelu
prawo jazdy
ubezpieczenie samochodu
potwierdzenie rezerwacji podróży
polisa ubezpieczeniowa

dokumenty Twojego czworonożnego przyjaciela
książeczka szczepień (jeśli konieczne)
Pieniądze:
gotówka
karty kredytowe
specjalna torebka do schowania wartościowych
przedmiotów pod bielizną...
Podróżna apteka:
plastry
bandaż
coś przeciwko komarom
środek przeciwbólowy
środki przeciwgrypowe
środek przeciwko sensacjom żołądkowym
...i coś na rozwolnienie
krem przeciwko oparzeniom słonecznym
Twoje stale zażywane lekarstwa
środki przeciwmalaryczne
Na nudne chwile:
czytadło na podróż
jakaś gra?
zaległa lektura
Do uzgodnienia z sąsiadami lub przyjaciółmi:
opieka nad domowymi roślinkami
zostaw komuś kluczyk od skrzynki pocztowej
przekaż Twój adres wakacyjny
kto Cię zawiezie na lotnisko?

Tuż przed wyjazdem:
wyrzuć śmieci
dobrze zamknij okna
zmniejsz/wyłącz ogrzewanie
zamknij dopływ wody i gazu
dobrze zamknij wszystkie zamki w drzwiach
włącz alarm
wyjmij kabel antenowy z telewizora
przekaż komuś drugi klucz do mieszkania
zajrzyj do lodówki
Bagaż podręczny:
Proszę pamiętać, że bagaż podręczny nie może ważyć
więcej, niż 5 kg. Nie wolno do niego zabierać przedmiotów,
które mogą być niebezpieczne (np. nóż, scyzoryk, pilniczek
do paznokci, nożyczki, lakier do włosów w aerozolu itp.) Ale
proszę zabrać do podręcznego bagażu wszystkie urządzenia
posiadające baterie ora powerbanki.
Stroje oficjalne:
garnitur
krawat
koszule
suknia wieczorowa
kostium
Stroje swobodne:
sweter
ciepłe "ciuchy"
t-shirty
długie spodnie
krótkie spodnie

kurtka
przeciwdeszczowa
coś na głowę
spódnica
Pozostałe stroje:
skarpetki
piżama
bielizna
pasek
Do kąpieli:
strój kąpielowy

płaszcz kąpielowy
ręcznik plażowy
nadmuchiwany materac
okulary do pływania
maska i płetwy
Torba kosmetyczna:
dezodorant
szczoteczka i pasta do
zębów
płyn pod prysznic
przybory do golenia
podpaski
kremy do opalania się
emulsja po opalaniu
pilniczek do paznokci
emulsja do ciała
szampon do włosów
wszystko do makijażu
środki pięlęgnacji dla
malucha
chusteczki jednorazowe
Urządzenia:
adapter do prądu
suszarka do włosów
radio podróżne
budzik
żelazko
odtwarzacz CD
lampka
baterie lub akumulatory

ładowarka do
akumulatorów
aparat fotograficzny
kamera video
filmy
telefon komórkowy
słuchawki
Obuwie:
buty do wędrówek
buty sportowe
buty do kąpieli
sandały
buty na niepogodę
Inne akcesoria:
zapasowe okulary
Twój "jasiek" do spania
prowiant na drogę
okulary
przeciwsłoneczne
scyzoryk
plecak na wycieczki
zapalniczka lub zapałki
otwieracz do konserw
igła z nitką
przewodnik i mapa
podręczny słowniczek
sprzęt sportowy,
certyfikaty

