
WYJAZDOWA CHECKLISTA

Sprawdzić:🖊
Ściągnąć mapy Google danego obszaru off-line
Ściągnąć muzykę off-line (Spotify / Tidal)
Ściągnąć audiobooka
Zakupić mapę / przewodnik
Sprawdzić jakiego rodzaju gniazdka są w danym
kraju (zabrać przejściówkę)
Sprawdzić roaming (czy jest i na jakich zasadach)

Zabrać zawsze:⭐
Czołówka
Ładowarki - iPhone | USB | USB C
Power bank
Aparat, karty pamięci, ładowarka
Parasolka turystyczna - lekka
Nóż, scyzoryk - uwaga żeby nie mieć go w bagażu
podręcznym
kurtka / kamizelka puchowa - zawsze się przydaje!
Odpowiednie obuwie - sandały | klapki & wygodne
pełne buty
Maski, rurki do nurkowania - jeżeli będzie woda
Ciemne okulary
Okulary korekcyjne - jeżeli konieczne
Nerki - do biegania & zwykła na portfel i telefon
Lokalna kasa & karta & karta kredytowa - przyda
się do wynajmu samochodu
Dokumenty & portfel
‘Camel bagi’ / butelki na wodę
Wtyczka na komary & wkłady do wtyczki
Chusta typu Buff
Kremy z filtrem

Kosmetyki - szczoteczki, pasta, żel pod prysznic -
polecam zabrać jak najmniejsze opakowania
Ręcznik - jeśli wiesz, że nie jedziesz do hotelu
Stroje kąpielowe
Kosmetyczka tzw. podręczna - pomadka, mini płyn
do soczewek, pudełko na soczewki
Korkociąg - często z tym jest problem

Samochód: 🚗
Dokumenty z samochodu
Vinety - bilety autostradowe

Camping & off-road: ⛺
Gaz, palnik & jetboil
Torba z IKEI :)
Siekiera | piłka | saperka
Nóż - większy o stałym ostrzu
Szklanki do wina
Płyn do mycia naczyń & gąbeczka
Ręczniki papierowe
Worki na śmieci - duże i mocne
Menażki, kubki i sztućce kempingowe
Kawiarka | drip & filtry | kawa
Patelnia i szpatułka silikonowa
Deseczka do krojenia - plastikowa Ikea
Namiot
Płachta nad namiot
Maty samopompujące
Śpiwory
Kocyk piknikowy - coś do siedzenia
krzesełka & stolik kempingowe

Spray na komary | świeca | spirala - odstraszająca
te paskudztwa
off road: raczety, high lift, porządna łopata

Wyjazdy rowerowe:🚴
Rowery - niby oczywiste ale czy napewno? :)
Kaski
Okulary rowerowe
Rękawiczki rowerowe
Buty - ważne gdy masz SPD
Zapięcie rowerowe i kluczyk
Zestaw naprawczy - klucze | dętka | pompka |
multitool

Samolot do kabiny: ✈
Boarding pass- elektroniczne lub papierowe
Paszporty | Dowody - w zależności gdzie lecimy
Książka | e-book reader
Cienki śpiwór - na lotniskach pizga
Bluzy
Ładowarka do telefonu
Płyn do soczewek & pudełeczko okulary
korekcyjne -jeśli konieczne

WYDRUKUJ MNIE I SPRAWDŹ, CZY WSZYSTKO ZABRAŁAŚ :)


