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СПИСЪК ЗА БАГАЖ  
ПОЧИВКА НА КЪМПИНГ
Документи

Паспорт / лична карта

Шофьорска книжка / международна шофьорска книжка 

Медицинска карта / ваксинационна карта / документ за алергии 

Паспорт за пътуващ домашен любимец 

Дебитна карта / кредитна карта / пари в брой 

Удостоверение за регистрация на кола

Зелена застрахователна карта

Винетка

Разрешение за използване на чужд автомобил 

Клуб карти за къмпинг

Описание на маршрута (пътна карта, навигационно устройство) 

Къмпинг пътеводител

Кемпер / Каравана / Палатка

Резервен ключ / резервна гума / ремонтен комплект 

Предупредителен триъгълник / предпазни жилетки 

Бинтове

Стартерно въже / въже за теглене

Резервен комплект

Oхладителната течност

Предпазен клин (за стопиране на кемпера)

Reservierungsbestätigung, Hotel-Voucher

Reiseversicherungspolizze

Notfallnummern (Reiseversicherung, Kreditkarteninstitut, Bank, österr. Botschaft, Reiseveranstalter) 

Elektronische Geräte

Mobiltelefon

Kamera / Speicherkarte

Laptop / Tablet

nyname00
Cross-Out
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Палатка

Колчета за палатка, включително резервни колчета 

Гумен чук

Тента / слънчево платно

Комфорт / спане

Сгъваеми столове / къмпинг столове / маса

Плажни столове / надуваем дюшек / постелки 

Къмпингов / слънчев душ

Стъпало за входа

Спален чувал / одеяла / възглавници

Евентуално спално бельо / чаршафи

Кърпа за ръце / за тяло

Готвене

Запалка за скара / дървени въглища / скара

Печка на газ / газова горелка / пълни газови бутилки / чайник 

Съдове за готвене / черпаци

Прибори за хранене / отварачка за бутилки и консерви 

Съдове за ядене /купи

Тигани / тенджери / сито / ренде
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Термос / хладилна кутия / студени пакети

Буркани за съхранение

Хранителни стоки / подправки / напитки / машина за кафе 

Кафе / филтър за кафе

Оцет / олио

Други

Алуминиево фолио / домакинско фолио / кухненска ролка 

Платнени торби / пазарски чанти / торби за боклук

Средства за почистване (препарат за миене, гъба, кофа, малка метла...) 

Тоалетна хартия / препарат за химическа тоалетна 

Въже за дрехи / щипки / кукички за дрехи

Удължител

Фенерче / батерии

Катинар

Запалка

Инструменти (чук, отвертка...)

Свещи / кибрит / крушка против комари

Платнена лента

Къмпинг фенер

Кутии за съхранение

Одеяло за пикник

Кухненски кърпи

www.allianz-travel.bg/uslugi/spisuk-bagaj. html

https://www.allianz-assistance.bg/uslugi/spisuk-bagaj.html
https://www.allianz-travel.bg

	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	51: Off
	52: Off
	53: Off
	54: Off
	55: Off
	56: Off
	57: Off


