
Lista rzeczy do zabrania
WYJAZD KAMPEREM DO WŁOCH NAD JEZIORO GARDA

Akcesoria i wyposażenie kampera

 

Kamerka samochodowa (w niektórych

państwach jest zakaz jej używania)

Materac/mata plażowa z grubszym i

nieprzemakalnym spodem (na kamieniste plaże)

Materace, maski i inne akcesoria do zabawy na

wodzie i w basenie

Koc z nieprzemakalnym spodem (do plażowania

lub rozłożenia na trawie)

Półnamiot do zabawy dla dzieci i dla psa (cień)

Hamak

Świeczki, świece, lampiony, światełka do

zawieszenia podczas postoju i robienia fajnego

nastroju :-)

Zapalniczka

Otwieracz do wina

Wielorazowe plastikowe, ale niezbędne są też
jednorazowe papierowe talerze, sztućce,

kubeczki i miseczki

Deska do krojenia (dwa rozmiary)

Bidony na wodę
Papierowe filtry do kawy

Płyn do mycia naczyń, płyn do prania

Miska do przenoszenia i mycia brudnych naczyń
i jednocześnie do ręcznego prania

Zmiotka i szufelka

Ręczniki kuchenne, serwetki, papier toaletowy,

nawilżane chusteczki do ciała
Ścierki kuchenne i do mycia podłogi

Ulubione kuchenne przyprawy

Woreczki do lodu

Zapas baterii

Płócienne woreczki na drobne rzeczy typu

szczoteczka do zębów, pasta, szampon, mydło,

kiedy idziemy skorzystać z zewnętrznego

sanitariatu

Akcesoria i wyposażenie kampera

Torba z nieprzemakalnego materiału (ja

wykorzystywałam torbę plażową) na ręcznik,

piżamę, brudne ubranie, kiedy idziemy

skorzystać z sanitariatu na kempingu

Duża torba na brudną bieliznę
Płócienna torba na zakupy

Worki na śmieci (kosza nie zabieramy, bo nie ma

na niego miejsca)

Woreczki zapasowe w różnych rozmiarach

Przedłużacz/rozgałęziacz/przejściówka

Zapas ładowarek do różnych urządzeń
Klapka na owady

Nożyczki

Rolka do ubrań, która będzie wykorzystana do

czyszczenia prześcieradeł/materacy

Sznurek na bieliznę/stojąca suszarka + spinacze

Parasole (przydały się tylko raz, ale były
niezbędne)

Wieszaki na ubrania (nasz kamper miał szafkę z

pałąkiem na sukienki/bluzki)

Zestaw narzędzi (męskie sprawy)

Poduszki i prześcieradła (kołdry latem nie są
potrzebne)

Lekkie kocyki (klimatyzacja w nocy)

Zabawki, gry i akcesoria sportowe dla dzieci

Akcesoria, lampki, kaski rowerowe

Paszporty

Karty EKUZ

Karta kempingowa ACSI - CampingCard (o niej

w jednym z kolejnych wpisów)

Gotówka

Karty kredytowe

www.esencjablog.pl
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Osobiste

 

Ubrania

Obuwie

Piżama

Kostiumy kąpielowe

Specjalne obuwie do wody i na kamieniste

plaże

Klapki japonki (nagrzane podłoże na plaży i

basenie)

Kosmetyki, w tym te do ochrony i po

ekspozycji słonecznej

Środki ochronne na komary, osy i kleszcze

Domowa apteczka

Ręczniki kąpielowe

Ręczniki plażowe

Małe ręczniczki do rąk (łazienka, kuchnia -

najlepiej z pętelką do zawieszenia)

Okulary przeciwsłoneczne

Nakrycia głowy

Czepki kąpielowe (obowiązkowe na niektórych

kempingowych basenach)

Ponadto

 

Rowery

Hulajnoga

Deskorolka

Rolki słabo by się sprawdziły, bo zbyt dużo ludzi,

za gorąco i trudna nawierzchnia, ale to

zapewne zależy od naszego docelowego

miejsca

 

Pies

 

Zapasowe miski, smycze, szelki/obroża

Kocyk, podkładka (legowisko zajmuje zbyt dużo

miejsca i jest zbyt ciepłe)

Zapas karmy, przekąski

Szampon do mycia

Grzebień, szczotka, furminator

Zabawki

Ręcznik do osuszania (przydaje się, kiedy

zażywamy kąpieli w jeziorze w trakcie podróży i

żeby nie nanieść wody do kampera)

Powyższą listę możecie zobaczyć na materiale filmowym na Instagram Stories w

wyróżnionym na profilu instagramowym albumie "Eurotrip 4" 

-> https://www.instagram.com/esencjablog.pl

www.esencjablog.pl


