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СПИСЪК ЗА БАГАЖ 
НА ПЪТ С ДЕЦА

Документи / информация

Документи за пътуване (паспорт, виза, билет и др.)

Здравна карта / удостоверение за ваксинации

Пълномощно за деца (от родителя / настойника, който не пътува с Вас 

или ако не е Вашето дете)

Предварително поръчайте кола под наем, бебешко / детско столче за кола, самолет, такси 

Проверете дали на място има бебефон, тоалетна седалка, кошара

Дрехи

Пижами

Бельо / бебешки бодита

Чорапи / чорапогащи

Гащеризони

Тениски

Пуловери

Панталони

Поли / рокли

Жилетки

Шапки

Обувки / чехли

Устойчиви на атмосферни влияния дрехи и обувки

Резервно облекло (под ръка в ръчния багаж)

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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Храна

Закуски и вода за по пътя

Бебешка храна

Бебешки шишета / нагревател за затопляне на бебешки шишета 

Лигавници

Детски сервиз / бутилка за пиене

Термос / затопляща кутия за храна

Хигиена

Аксесоари за повиване (пелени, подложка за повиване, мокри кърпички, 

крем против подсичане...)

Грижа за тялото (душ гел, крем, крем против вятър и атмосферни влияния, 

ножица за нокти...)

Грижа за косата (шампоан, гребен, фиби, ластици за коса)

Грижа за зъбите (четка и паста за зъби)

Детски комплект за първа помощ

Капки за нос / уши

Таблетки или супозитории против треска

Антипиретични лекарства

Сироп против кашлица

Пластири за деца

Дезинфектант и крем против рани
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Други

Детска седалка / столче за бебета

Детска количка / бъги (вкл. одеяло, покривало за крака, защита от слънце и дъжд...) 

Бебешки слинг

Бебешко легло за пътуване

Бебефон

Гърне / тоалетна седалка

Нощна светлина

Биберони / клипс за биберон / бебешки гризалки и чесалки за зъби 

Плюшена / играчка кърпа

Любими играчки / игри за по пътя

Книжки за оцветяване / моливи

Книги / книги с картинки

CD с детски песни / приказки

Допълнително през лятото

Бански / пелени за плуване / джапанки

Слънчева шапка / кърпа за плаж / кърпа за плаж с качулка 

Помощни средства за плуване / очила за водата

Плажна палатка

Играчки за пясък / надуваеми играчки за вода

Слънцезащитен крем

Слънчеви очила
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