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Kiedy jechałam na pierwsze kolonie, a miałam wtedy 8 lat, w telewizji
był program, w którym podawali co spakować dziecku na
dwutygodniowy wyjazd. Nie podróżowało się wtedy tak dużo jak teraz,
nie było Internetu, więc taka lista spisana przez jedną z mam była
cennym dokumentem, przepisywanym przez kolejne (xero też u nas
jeszcze nie było ogólnodostępne). Mam ją do dzisiaj, już z sentymentu.
W kolejnych latach dopisywałam tylko rzeczy, które pojawiały się
w zakresie moich potrzeb.

Kiedy już mogłam podróżować sama, to stało się to moją pasją, a potem
też pracą. Przez kilka lat byłam pilotem wycieczek, a wolne chwile
spędzałam na prywatnych wyjazdach, najczęściej w górach. Ciągłe życie
na walizkach oznaczało ciągłe pakowanie – i tak mi to weszło w krew,
że robiłam to w kilka, góra kilkanaście minut. I nie ważne, czy jechałam
na weekend, czy na dwa tygodnie, wyglądało to podobnie.

Oczywiście z wspomnianej listy dawno już nie korzystam, ale pakowanie
się z nią wprowadziło mi w głowie porządek i pewien schemat,
który działał przez lata.

Wszystko przewróciło do góry nogami macierzyństwo. Jako świeża
mama nie umiałam ocenić, co jest potrzebne, a co nie. Na pierwszy
wyjazd z niespełna pięciomiesięczną córą zabrałam wszystko, z czego
korzystaliśmy w domu. Zapakowani w aucie po sufit nie użyliśmy nawet
1⁄4 z tego co wzięliśmy. Upały były nieziemskie, a córka najczęściej miała
na sobie sam bodziak albo tylko pampersa. Wtedy znów zaczęłam
redukować ilość niezbędnych rzeczy na wyjeździe.

Obecnie zdecydowanie mniej wyjeżdżam, ale pakowanie towarzyszy
mi nieustannie – wożenie dzieci do dziadków, wypady na weekend poza
miasto, wyjazdy gdzieś dalej raz w miesiącu, czy chociażby pakowanie
targów firmowych (tutaj ta umiejętność przydaje się jak nigdy).
Poniżej daję Wam listę z opisem oraz samą listę do odhaczania
i instrukcję, jak się pakować sprawnie i bezboleśnie. A na końcu
dostaniecie checklistę, którą możecie wydrukować, uzupełniać o swoje
niezbędniki i odhaczać na niej po kolei, co trafiło w walizce, czy plecaku.
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Pamiętajcie, że jest to mój niezbędnik wyjazdowy. Może być tak, że Wy
korzystacie z rzeczy, które nam są niepotrzebne (chociażby zestaw do
nurkowania, czy saksofon). Przed pakowaniem usiądźcie więc spokojnie,
przeczytajcie listę i najpierw uzupełnijcie ją o te elementy, które Wam
są niezbędne. A dopiero potem zabierzcie się do punktu następnego,
czyli zniesienia wszystkiego w jedno miejsce i pakowania.

Przedstawiona tu lista zaspakaja nasze potrzeby i uwzględnia wyjazd
do cywilizacji.
Zupełnie inaczej się pakuję na wyjazdy w góry, gdzie przez dwa tygodnie
dźwigam swój bagaż, a najbliższy sklep jest o kilka dni drogi.
Wtedy rozważam każdy gram - serio :)
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Wydrukuj checklistę.

Usiądź na spokojnie i przeczytaj, co Ci będzie potrzebne.

Jeśli coś jest Ci niepotrzebne, wykreśl to od razu (np. nie musisz pakować
pampersów, bo nie masz małego dziecka, albo nie potrzebujesz
biustonosza, bo jesteś facetem).

Jeśli potrzebujesz rzeczy, których nie ma na liście, np. zestawu do
nurkowania, specjalistycznych leków, itp. – zapisz to od razu, żeby mieć
w jednym miejscu wykaz wszystkich rzeczy do zabrania.

Widzisz, że czegoś Ci brakuje z listy - nie szukaj tego od razu w
Internecie, żeby zamówić. Najpierw przeanalizuj, co na pewno musisz
kupić przed wyjazdem, a co możesz dokupić na miejscu (np. jeśli
jedziemy nad wodę – często parawany, maty plażowe i inne przedmioty
z tym związane są do kupienia na miejscu, a konkurencja jest tak duża,
że ceny są podobne do internetowych. Poza tym dopiero na miejscu
okazuje się, czy jest to nam naprawdę potrzebne, bo może podpatrzymy
inne lepsze rozwiązania).

Pakowanie do walizki zostaw na sam koniec, jak już ubrania będą uprane
i gotowe do spakowania, a inne akcesoria naszykowane -
dopakowywanie pojedynczych rzeczy zabiera czas i wprowadza
niepotrzebny chaos.

Kompletując według listy układaj rzeczy w jednym miejscu – jeszcze
przed spakowaniem do walizki. Nas jest czworo, więc robię przestrzeń
na łóżku, czy podłodze i kładę ubrania na cztery kupki, do tego
oddzielnie akcesoria do mycia, oddzielnie do apteczki, itp.

Kiedy już wszystko mamy zebrane w jednym miejscu – pakowanie
do walizki zajmuje chwilę i wykorzystujemy miejsce optymalnie
(wygląda to trochę, jak układanie puzzli).

OD CZEGO ZACZĄĆ EFEKTYWNE PAKOWANIE?
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Walizkę, a także samochód pakuj dopiero wtedy, jak już wszystko będzie
gotowe – dopakowywanie pojedynczych rzeczy sprawia, że nie wiemy,
gdzie co jest, a także tych dopakowanych w ostatniej chwili wyjdzie nam
więcej, niż chcieliśmy.

Rzeczy płynne, np. kosmetyki, koniecznie włóż w jakąś folię (możesz
włożyć np. całą kosmetyczkę do dużego worka strunowego z Ikei) – nie
ma nic gorszego niż wylany płyn po goleniu na połowę naszego bagażu.

Te rzeczy, których nie możesz spakować do ostatniej chwili (szczoteczka
do zębów, telefon, leki, itp. zapisz na oddzielnej kartce i połóż ją na stole,
lub przyczep do klamki drzwi wejściowych, albo w innym widocznym
miejscu.
Przed wyjściem z domu sprawdź po kolei rzeczy z tej kartki, czy wszystko
z rzeczy na „ostatnią chwilę” jest spakowane (mam znajomych, którzy
w długo planowaną zagraniczną podróż poślubną nie wzięli telefonu i
potrzebnego im przewodnika).
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Paszporty lub dowody osobiste całej rodziny
Paszport /dowód dla siebie zawsze, a dla dziecka tam, gdzie jest
wymagany. Jeśli podróżujesz tylko po Polsce i nie masz dokumentu dla
dziecka, weź jego książeczkę zdrowia – np. w PKP Intercity jest
to podstawa do zniżki, jeśli nie ma innego dokumentu.
A spotkałam się z tym, że chcieli dokument przy rocznym dziecku.

Prawo jazdy
Nawet jeśli nie planujesz jeździć samochodem, przydaje się w najmniej
oczekiwanym momencie.

Karta kredytowa

Pieniądze

Bilet lub inny dokument podróży, jeśli lecisz samolotem, potwierdzenie
rezerwacji, umowa z biurem podróży

Dowód rejestracyjny i OC, jeśli jedziesz autem
W Polsce nie ma wymogu posiadania tych dokumentów przy sobie,
ale zdecydowanie przyspieszą sprawę przy ewentualnej kolizji.

Ubezpieczenie, jeśli jedziesz za granicę

Książeczkę zdrowia dziecka, jeśli to maluch (do ok. roku)

Twoje dokumenty zdrowia, jeśli musisz to zabrać
(np. książeczka ciążowa dla kobiet ciężarnych

Telefon

Ładowarka

Power bank - jeśli korzystasz i potrzebujesz

DOKUMENTY
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APTECZKA

Jeśli podróżuję po Polsce i mieszkam w cywilizacji biorę absolutne
minimum i w razie potrzeby, kupuję na miejscu.
Jeśli jadę dalej – zabieram wszystko z listy z gwiazdkami.

Leki, jeśli przyjmujesz jakieś na stałe

Plastry z opatrunkiem

Gaziki do dezynfekcji (zajmują mało miejsca i są dobrą alternatywą
dla wody utlenionej)

Mały bandaż i gaza jałowa - na większe skaleczenie

Krem z filtrem UV (lato)

Linomag maść (dla dzieci na odparzenia, ale też łagodzi różne stany
zapalne i obtarcia u dorosłych)

Roztwór soli morskiej (idealna do przemywania dzieciom oczu
np. jak wpadnie piasek, płukania nosa)

Proszki przeciwbólowe dla dorosłych

Coś przeciwgorączkowego dla dzieci

Termometr - tylko ze względu na dzieci

Wapno *** - na uczulenia (od słońca, wody, jedzenia, ugryzień owadów)

Węgiel leczniczy (Carbo medicinalis)***
(Często na wyjazdach ludzie mają problemy żołądkowe, poza krajem
możecie mieć problem z kupieniem węgla, a jego działanie jest często
zbawienne. Przy biegunce i upale nie trudno się odwodnić. Biorąc węgiel
przeczytajcie koniecznie ulotkę, bo przy ostrzejszych zatruciach bierze
się odpowiednio więcej tabletek).

Spray odstraszający komary/kleszcze - taki, który można stosować
u dzieci
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Chłodzący żel po ugryzieniu - przynosi ulgę, kiedy coś już ugryzie nas
lub dziecko

Igła i nici – najlepiej mały przybornik z pasmanterii, albo nawinięte
na kawałek papieru trochę nitki czarnej, trochę białej i do tego igła

Nożyczki do paznokci - dzieciom rosną pazurki szybko, a nożyczki
czasami się przydają w najmniej spodziewanych sytuacjach

Pęseta – przydaje się i do regulacji brwi i do usuwania kleszczy
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BUTY I UBRANIA

Ubrania – kiedy je szykuję lecę po kolei po każdym z wyjeżdżających i po
części ciała: głowa, tułów, nogi, stopy. I tak tworzę po jednej kupce
ciuszków dla każdego. Np. starsza córka - co na głowę, co na tułów, itp.

Czapka od słońca (kapelusz, chustka, wg uznania)

Cienka czapka i apaszka dla dziecka i czapka dla dorosłego – nawet jeśli
jedziecie latem nad morzem, albo w góry.
To zaskakujące ile czapek sprzedaje się nad morzem, bo kto myśli
o pakowaniu czapek w upały?

Kurtka – jedna a funkcjonalna, u nas najlepiej sprawdzają się kurtki
so�shellowe z membraną, bo chronią przed wiatrem, wilgocią,
a jednocześnie odprowadzają pot, więc dziecko się nie zapoci.
W ogóle nie biorę ubrań, które dają efekt ceraty z (płaszcze
przeciwdeszczowe, ortaliony)

T-shirty, bluzki, body dla dziecka z krótkim rękawem – i dla nas i dla
dzieci biorę takie, które:

pasują do większości ubrań
są z dzianiny z elastanem, bo bez prasowania wyglądają też dobrze
najlepiej kolorowe, żeby nie było na nich widać brudu, a jak już będzie
żeby łatwo go można było zaprać

Bluzka/body dla dziecka z długim rękawem

Polar i bluza z kapturem na chłodniejsze dni (jeśli masz mało miejsca
i ograniczasz objętość bagażu, wybierz polar: szybko schnie i ma bardzo
dobre właściwości trzymania temperatury – polar trzyma ciepło ciała
nawet wtedy, kiedy jest mokry). Bluza z kapturem zastąpi zawsze czapkę,
kiedy np. nie wzięliśmy jej ze sobą, a wieje wiatr.

Spodnie – jeśli kompresuję bagaż, biorę takie, na których nie widać
brudu (wzorzyste baggy i jeansy), dzieciakom biorę nasze
#kolorowebaggy w ciemniejszych kolorach/wzorach – dzięki temu
nie widać, że się wybrudziły i nie muszę ich zmieniać co chwilę.
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Na lato świetne są spodenki #jerseyowe. Jersey to mega cieniutka
bawełna, o bardzo delikatnym splocie nitek. Dziecko się w niej nie
przegrzeje, chroni przez słońcem na plaży, jest zbawienna w pogodę
w kratkę, kiedy to nie wiadomo, co założyć, czy krótkie, czy długie
ubrania.

So�shelle (#so�shelle) dla dzieci - idealne na niepewną pogodę,
niezależnie od pory roku. Nie przepuszczają wiatru i wilgoci, a dzięki
membranie odprowadzają pot na zewnątrz. Latem zakładamy je
w chłodne i deszczowe dni, ale także wtedy, kiedy jest po burzy, a nasze
córki koniecznie chcą wyjść na dwór i bawić się na mokrym placu zabaw.
Sucha pupa gwarantowana.

Krótkie spodenki dla nas i dzieci – tu ta zasada co wyżej, wzorzyste,
wygodne, cienkie, mogą być spodenki #jerseyowe. Dziewczynom biorę
po dwie pary, bo mam dla nich w zanadrzu sukienki. Ale dla chłopca
wzięłabym więcej.

Bielizna - czyli majtki dla wszystkich (zamiast majtek dla dzieci polecam
Wam mamai�owe #bloomersy, są wygodniejsze, ponieważ zamiast gum
mają ściągacze, które nie ściskają, u mniejszych można nosić
na pampersa, u starszych - normalnie jako majtki)

Biustonosze - dla mamy

Skarpetki + rajstopy (wg potrzeb i zamiłowania do prania)

Coś wyjściowego – sukienki dla mamy i córki, jakiś t-shirt lub koszula
dla taty i syna (nie mam na myśli sukni wieczorowej, ale lekkie letnie
sukienki, które możemy założyć na różne okazje)

Buty dzieci: buty kryte, sandały, kalosze, opcjonalnie klapki
(np. na basen, plażę)

Buty dorośli: buty kryte, sandały, klapki pod prysznic (na wyjazdach będą
pełnić funkcję kapci)

Kos�um kąpielowy, kąpielówki

Pieluchy - jeśli dzieci jeszcze korzystają
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MYCIE I HIGIENA

Ręczniki dla wszystkich po jednym i mały do rąk

Płyn do mycia - jeśli mamy mało miejsca, biorę płyn 2w1 dla dzieci i my
się też nim myjemy, jeśli nie muszę się tak kompresować, biorę dwa
oddzielne

Szampon do włosów - korzystamy z różnych, ale na wyjazdy bierzemy
zawsze jeden

Szczoteczki do zębów (jeśli korzystasz z elektrycznej, to też ładowarka)

Pasta do zębów dla dorosłych

Pasta do zębów dla dzieci

Nić dentystyczna

Krem do twarzy i inne kosmetyki do twarzy, bez których nie możesz żyć

Antyperspirant

Maszynka do golenia

Gąbka do mycia - opcjonalnie

Szczotka do włosów

Gumki + spinki

Wkładki/podpaski
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AKCESORIA KUCHENNE

Z całej tej listy kiedyś brałam tylko nóż i kilka saszetek herbaty. Przy
dzieciach lista się wydłużyła i plas�kowa zastawa z Ikei przydaje się
zarówno podczas jedzenia w podróży, jak na miejscu.
Zajmuje mało miejsca, a bardzo się przydaje do karmienia dziecka między
posiłkami.

Nóż - czasem trzeba przekroić jakiś owoc, zrobić kanapkę
(nawet jeśli nie planujemy gotować)

2-4 plas�kowe talerzyki Ikea dla dzieci - zajmują niewiele miejsca,
a przy dzieciakach przydają się nieustannie (nawet jeśli jedzenie czy
dostęp do kuchni mamy zapewniony)

2 miseczki plas�kowe (na szybkie płatki na mleku lub drobne owoce)
2 łyżki, 2 widelce - plas�kowe

2 kubeczki plas�kowe

Ś́liniak, kubek niekapek, butelka, podgrzewacz - jeśli nasze dzieci tego
potrzebują

Kilka saszetek herbaty, kilka mięty - czasami na wyjazdach przychodzi
mi ochota na moją herbatę, albo miętę na ból brzucha. O wrzątek zawsze
łatwiej niż o miętę.

Torebki śniadaniówki - zastosowanie mają wszelakie, przydają się do
spakowania owoców na drogę, czy kanapki dla dziecka

Ścierka do naczyń - przydatna do wytarcia tych plas�kowych miseczek,
kubeczków, itp.
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BAGAŻ PODRĘCZNY

Mój bagaż podręczny to skarbnica wszystkiego, czego potrzebuję
najbardziej. Więc to jest też dla Was pole do popisu, ponieważ nie każdy
nosi w podręcznej torbie pieluchy i śliniak ;)
U mnie mieści się to wszystko w jednej poręcznej torebce.

To co musi być, to:

Dokumenty i pieniądze (czyli cały dział dokumenty)

Telefon + ładowarka + słuchawki

Chusteczki higieniczne

Mokre chusteczki - idealne do mycia rąk, albo spierania plam
z pomidorówki

Kosmetyki kolorowe - absolutne minimum (ja noszę tusz i pomadkę
ochronną)

Perfumy - w małym atomizerze, albo próbce

Akcesoria dla dzieci - u nas to 2 pieluchy, śliniak na wypadek jedzenia
w trasie, coś na przebranie dla młodszej

Książka i zabawka dla dzieci (wybieram te, które są małe i interesujące
dla dzieci na ich obecnym etapie rozwoju) - wcześniej to była przestrzeń
na książkę dla mnie ;)

Mała szczotka do włosów + gumki + spinki

Mała butelka z wodą do picia dla każdego

Jakaś przegryzka (ostatnio baton musli, ew. rodzynki w pudełku
lub woreczku strunowym, albo żelki).
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DODATKOWE AKCESORIA
Tu moja lista może być inna od Waszej i bardzo też zależy od tego, na ile
jedziemy i ile ze sobą możemy zabrać. To są rzeczy, które biorę dla dzieci
w wieku lat 2 i 4. Dzieci w innym wieku będą miały inne potrzeby, a na
wyjazd bez dzieci w zasadzie większość tych rzeczy będzie Wam
niepotrzebna.

Wózek dla dziecka.

Cienki kocyk bambusowy - do przykrycia śpiącego dziecka w ciepłe dni.

Cienki koc polarowy (najlepsze na wyjazdach są takie za ok. 10 zł w Ikea
czy markecie, zajmują mało miejsca, a polar trzyma ciepło. Poza tym
można go rozłożyć na trawie, może się nim też przykryć mama). Koc
polarowy brałam zanim byłam mamą - był niezastąpiony podczas
drzemek w podróży, albo zwinięty jako poduszka, a zajmuje niewiele
miejsca.

Parasolka - opcjonalnie, biorę ją jak mam miejsce i jadę gdzieś na długo.
Mamy w razie czego kurtki przeciwdeszczowe, poza tym parasolki można
wszędzie kupić.

Dobry przewodnik i mapa regionu, w który jadę - coraz częściej
wystarcza mi telefon, ale lubię wiedzieć gdzie jestem i co jest w okolicy
warte zobaczenia. Przewodnik i mapa są bardziej przejrzyste i nie tracą
zasięgu ani nie mają słabej baterii.

Rozrywka dla nas i dzieci - czyli jakaś gra planszowa, najlepiej do grania
z dziećmi, książka lub czytnik ebook dla mnie (chociaż na wyjazdach
czytam ebooki w telefonie), kolorowanka i kredki dla dzieci, kilka
drobnych zabawek, które są aktualnie na topie (nauczyłam córki bawić
się małymi figurkami zwierząt i dinozaurów - robią z tego niesamowite
scenki rodzajowe i bawią się nimi w domu, na dworzu, podczas kąpieli,
zajmując przy tym niewiele miejsca)

Koc piknikowy - najlepiej taki ze srebrną folią który nie przepuszcza
wilgoci i zimna od podłoża

Aparat fotograficzny i akcesoria do aparatu (karta, zapasowa bateria,
ładowarka do baterii)
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Wiemy co wziąć, ale ile czego? I tu nie ma jednej recepty. Ta lista
sprawdza się super i przy wyjeździe na weekend i na dwa tygodnie.
Jeśli mam mało miejsca biorę mało rzeczy i płyn do prania, lub szare
mydło. Jeśli mogę sobie pozwolić wziąć więcej, biorę rzeczy więcej, ale
ze zdrowym rozsądkiem.

Jeśli jadą na dwa tygodnie, czy miesiąc - biorę dokładnie tyle samo
rzeczy, ile bym wzięła na tydzień + płyn do prania. Stawiam wtedy na
ubrania łatwe do prania, szybkoschnące, funkcjonalne i łatwo spieralne.
Nie wyobrażam sobie kisić np. brudnych majtek przez 2 tygodnie.

Miło mieć na wyjeździe nowe buty, spodnie czy bluzkę - wielokrotnie
okazywało się, że nie do końca to nowe jest dobre. Jeśli muszę
kompresować bagaż zdecydowanie biorę rzeczy sprawdzone i dobrej
jakości (przykro by było, gdyby pierwszego dnia rozdarły nam się na
pupie jedyne spodnie jakie wzięliśmy, albo nowe buty kaleczyły nam
nogi do tego stopnia, że odbierałoby to całą przyjemność zwiedzania).

Mam nadzieję, że lista i wskazówki do pakowania ułatwią Wam
przygotowanie wakacyjnych walizek. Możecie ją modyfikować do woli,
uzupełniać, dodawać, czego potrzebujecie, bo nie wyczerpuje ona
na pewno potrzeb wszystkich ludzi. Udanego i przyjemnego pakowania :)

I UDANYCH WAKACJI!!!

WSKAZÓWKI KOŃCOWE
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Paszporty lub dowody osobiste całej rodziny

Prawo jazdy

Karta kredytowa

Pieniądze

Bilet lub inny dokument podróży, jeśli lecisz samolotem, potwierdzenie
rezerwacji, umowa z biurem podróży

Dowód rejestracyjny i OC, jeśli jedziesz autem

Ubezpieczenie, jeśli jedziesz za granicę

Książeczkę zdrowia dziecka, jeśli to maluch (do ok. roku)

Twoje dokumenty zdrowia, jeśli musisz to zabrać
(np. książeczka ciążowa dla kobiet ciężarnych

Telefon

Ładowarka

Power bank - jeśli korzystasz i potrzebujesz

DOKUMENTY

Plastry z opatrunkiem

Gaziki do dezynfekcji

Mały bandaż i gaza jałowa

Krem z filtrem UV

Linomag maść

Roztwór soli morskiej

Coś przeciw komarom/kleszczom i żel po ugryzieniu

Proszki przeciwbólowe dla dorosłych

Coś przeciwgorączkowego dla dzieci

APTECZKAC
H

EC
K
LI

ST
A
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Termometr dla dzieci

Wapno ***

Węgiel leczniczy (Carbo medicinalis)***

Igła i nici

Nożyczki do paznokci

Pęseta

Leki, jeśli przyjmujesz jakieś na stałe

BUTY I UBRANIA

Czapka od słońca (kapelusz, chustka, wg uznania)

Cienka czapka i apaszka dla dziecka i czapka dla dorosłego

Kurtka – jedna a funkcjonalna

T-shirty, bluzki, body dla dziecka z krótkim rękawem

Bluzka/body dla dziecka z długim rękawem

Polar i bluza z kapturem na chłodniejsze dni

Długie spodnie

So�shelle

Krótkie spodenki

Bielizna - majtki, bloomersy dla dzieci

Biustonosze - dla mamy

Skarpetki + rajstopy

Coś wyjściowego

Buty dzieci: buty kryte, sandały, kalosze, opcjonalnie klapki

Buty dorośli: buty kryte, sandały, klapki pod prysznic

Kos�um kąpielowy, kąpielówki

Pieluchy - jeśli dzieci jeszcze korzystają

C
H

EC
K
LI

ST
A
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MYCIE I HIGIENA

Ręczniki dla wszystkich po jednym i mały do rąk

Płyn do mycia

Szampon do włosów

Szczoteczki do zębów (jeśli korzystasz z elektrycznej, to też ładowarka)

Pasta do zębów dla dorosłych

Pasta do zębów dla dzieci

Nić dentystyczna

Krem do twarzy i inne kosmetyki do twarzy, bez których nie możesz żyć

Antyperspirant

Maszynka do golenia

Gąbka do mycia - opcjonalnie

Szczotka do włosów

Gumki + spinki

Wkładki/podpaski

C
H

EC
K
LI

ST
A

AKCESORIA KUCHENNE

Nóż

2-4 plas�kowe talerzyki Ikea dla dzieci

2 miseczki plas�kowe

2 kubeczki plas�kowe

Śliniak, kubek niekapek, butelka, podgrzewacz

Kilka saszetek herbaty, kilka mięty

Torebki śniadaniówki

Ścierka do naczyń
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BAGAŻ PODRĘCZNY

Dokumenty i pieniądze (czyli cały dział dokumenty)

Telefon + ładowarka + słuchawki

Chusteczki higieniczne

Mokre chusteczki

Kosmetyki kolorowe

Perfumy

Akcesoria dla dzieci

Książka i zabawka dla dzieci

Mała szczotka do włosów + gumki + spinki

Mała butelka z wodą do picia dla każdego

Jakaś przegryzka

C
H

EC
K
LI

ST
A

DODATKOWE AKCESORIA

Wózek dla dziecka.

Cienki kocyk bambusowy

Cienki koc polarowy

Parasolka

Przewodnik i mapa

Rozrywka dla nas i dzieci - gra planszowa, książka
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TWOJA OSOBISTA CHECKLISTA
C
H
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K
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