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СПИСЪК ЗА БАГАЖ 
РЪЧЕН БАГАЖ

Лични карти, документи и пари, ценности 

Паспорт / лична карта / виза 

Шофьорска книжка / международна шофьорска книжка 

Електронна карта / карта за ваксинация карта за алергия / карта за имплант 

Паспорт за пътуващ домашен любимец 

Дебитна карта / кредитна карта 

Парични средства (евро, чуждестранна валута) 

Ключове за къща / кола 

Бижута (не са застраховани в регистрирания багаж) 

Дигитални копия на лични карти / документи на мобилния телефон

Документи за пътуване 

Билет за самолет / бордна карта / билет за влак / автобус 

Потвърждение на резервация / ваучер за хотел 

Полица за туристическа застраховка 

Номера за спешни случаи (застраховка при пътуване, компания за 

кредитни карти, банка, българско посолство, туроператор) 

Електронно оборудване

Мобилен телефон

Камера / карта с памет

Лаптоп / таблет

Зарядни / адаптери за контакт

Слушалки

Допълнително през зимата

Зимни гуми / вериги за сняг

Лопата / метла за сняг

Стъргалка за лед / антифриз / спрей за размразяване

Фенерче

Одеяло за всеки пътник в колата

Термоси с топли напитки

gne
Hervorheben

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


Fieberthermometer

Pinzette/ Schere

Einweghandschuhe

Reise-lnjektionsset

Verhütungsmittel 

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

Тоалетни принадлежности и лекарства

Лекарства, които приемате редовно*

Контактни лещи / продукти за грижа

Очила / очила за четене / слънчеви очила

Крем за ръце в размер за пътуване (100 ml), балсам за устни 

Носни кърпички / мокри кърпички

Четка за зъби / паста за зъби

Резервни дрехи (в случай, че куфарът Ви пристигне късно) 

Прозрачна найлонова торбичка за течности (максимум 100 ml) 

FFP2 маска (ако е необходимо)

Дезинфектант за ръце

За комфорт на борда

Възглавница за врата

Маска за очи за сън, тапи за уши

Топъл пуловер / дебели чорапи / шал (ако стане студено в самолета) 

Други

Закуски / бонбони / дъвки

Пътеводител / книга / списания / детски играчки

* Сложете лекарства, които взимате редовно, в достатъчно количество в ръчния си багаж (1,5 до 2 пъти повече). 
Медицинско свидетелство, което потвърждава че това са лични необходими медицински консумативи, се препоръчва.
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