СПИСЪК НА БАГАЖ
Задачи преди отпътуване:
 Сключване на туристическа застраховка
 Разпечатване на ваучери, самолетни билети, потвърждения за други предплатени
услуги
 Проверка на валидността на паспорта/ личната карта
 Проучване на условията за влизане в страната (за виза, застрахователно покритие,
медицински изисквания и т.н.)
 Поставяне на необходимите ваксини
 Осигуряване на грижи за домашния любимец/ проверка на правилата за транспортиране
на животни през граница
 Уреждане на важни плащания/ преводи
 Сканиране/ снимане на важни документи и запазване на копия на мобилен телефон или
лаптоп
 Осигуряване на достъп до апартамента на близки или приятели
 Уговорка със съседите да изпразват пощенската кутия/ да поливат цветята
 Проверка на изправността на автомобила
 Регистрация на свръхбагаж, спортно оборудване и т.н.
 Онлайн чекиране
 Записване на номера за блокиране на кредитната карта/ СИМ картата
 Записване на номера за спешна помощ на Алианц Глобъл Асистанс (+359 2 950 38 50)
 Отбелязване на адреси за изпращане на картички
 Отбелязване на адреса на българското посолство в дестинацията
 Подаване на документи за международна шофьорска книжка (и проверка за изискване
на такава)
 Обмяна на валута и подаване на документи за кредитна карта
 Закупуване на винетка

Тоалетни принадлежности:
 Четка и паста за зъби
 Сапун
 Душгел и шампоан
 Лосион за тяло
 Крем за лице
 Вода за уста и конци за зъби
 Гримове
 Лосион и памук за почистване на грим
 Крем за ръце
 Балсам за устни
 Клечки за уши
 Дезодорант
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 Парфюм
 Лосион за след бръснене
 Самобръсначка и пяна за бръснене
 Крем за слънце
 Гребен/ четка
 Сешоар, маша
 Огледалце
 Ножица за нокти
 Тапи за уши
 Тампони/ превръзки
 Противозачатъчни
 Принадлежности за контактни лещи
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Полезно:
 Батерии, зарядни
 Чадър
 Боя за обувки
 Речник
 Игри
 Бележник и моливи
 Раница, чанта за дневни походи

 Бинокъл
 Запалка
 Комплект за шиене
 Кърпа за ръце
 Носни кърпички
 Отаварачка за бутилки/Консерви
 Чантичка за кръста

Лекарства:
 Термометър
 Лепенки
 Лекарства против алергия
 Лекарства против гадене
 Лекарства против разтройство и запек
 Лекарства против настинка

 Обезболяващи
 Мехлем за изгаряния
 Спрей против комари
 Спрей за дезинфекция
 Пинсета
 Бинт

Облекло:
 Яке, Дъждобран
 Къси или дълги панталони
 Рокли и поли
 Пуловери и блузи
 Тениски
 Спортно облекло
 Пижама

 Бельо
 Чорапи, Чорапогащи
 Колан
 Шапка и шал
 Бански
 Чехли
 Обувки

Зимна почивка:
 Ски яке, ски панталон
 Ски бельо
 Чорапи за ски
 Ски обувки, щеки
 Ски, сноуборд
 Каска

 Протектори
 Шапка, шал, ръкавици
 Дебело яке
 Зимни ботуши
 Фенер за каска
 Термос

За Плажа:
 Плажни кърпи
 Плажна чанта
 Хладилна чанта
 Чадър
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 Слънчеви очила
 Чехли
 Маска за гмуркане
 Плажни игри
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Пътуване с деца:
 Детска количка
 Шапка
 Преносимо креватче
 Слинг шал
 Бейбифон
 Детски дрешки
 Детска посуда
 Бебешка храна
 Плюшена играчка

 Играчки
 Книжки
 Биберон
 Шишета
 Лигавник
 Термометър и лекарства
 Мокри кърпички
 Еднократни пелени
 Гърне/ тоалетна чиния

Пътуване с каравана или мобилен дом:
 Посуда
 Прибори за готвене
 Електрическа кана
 Почистващи препарати и гъба
 Кърпа за съдове
 Въглища и подпалки
 Сгъваеми столове и масичка
 Фенерче
 Разклонител
 Спален чувал
 Запалка
 Мрежа против комари
 Простор за пране и щипки
 Кофа
 Сгъваема лопата
 Чук
 Отвертка

 Нож
 Палатка
 Въздушна помпа
 Газова бутилка
 Фолио
 Кухненска хартия
 Тоалетна хартия
 Термос
 Кутии за храна
 Пластмасови торбички
 Шезлонги
 Надуваем дюшек
 Възглавница
 Дълготрайни хранителни продукти
 Консерви
 Кафе
 Захар, сол, черен пипер, оцет, олио

Други:
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