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Čo si zbaliť do kufru

Dôležité veci
cestovný pas / občiansky preukaz (pre
cesty po EÚ)

 dioptrické okuliare, kontaktné šošovky

doklady od cestovnej kancelárie  kartička cestovného poistenia

kartička európskeho zdravotného
poistenia

 kľúče od domu či bytu

lieky, ktoré beriete  lieky, ktoré by sa mohli hodiť

medzinárodný vodičský preukaz  mobilný telefón s nabíjačkou

peniaze a prípadne kreditné karty  visačky a zámky na batožinu, kľúče k
zámkom

Oblečenie
kabát  košele (na deň i na večer)

kraťasy  mikina či sveter na chladnejšie dni a
večery

nohavice  oblek a kravata

pareo  plavky

ponožky, pančucháče  pyžamo

slnečné okuliare  spodná bielizeň

sukne  tielka

topánky, elegantné topánky k
nohaviciam / šatám / sukňu, sandále,
obuv do vody, papuče

 tričká

vetrovka  šaty

šiltovka, klobúčik, čiapka, šatka  šortky

šperky: retiazky, prstene, náramky  
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Hygienické potreby
antiperspirant, dezodorant  gumičky a sponky do vlasov

gél na vlasy  holiaci strojček

hrebeň a kefa na vlasy  krémy na telo, ruky

make-up, kozmetika  manikúra

mydlo, sprchový gél  papierové vreckovky

parfum  pena na holenie

pleťový krém, krém / mlieko po
opaľovaní

 pomáda na pery

potreby pre intímnu hygienu  vlhčené obrúsky

voda po holení  zubná kefka a pasta

šampón, kondicionér  špongia, špongia na umývanie

Jedlo a pitie
dobroty na pláž  instantné nápoje / nápoje v prášku

káva / čaj, cukor, citrón / citrónka  slivovica / becherovka

suroviny na varenie  žuvačky, cukríky do lietadla

K moru
nafukovacie lehátko  opaľovacie krémy

osuška na pláž  plavecké okuliare

plávacia vesta, rukávky, kruh  plážová taška alebo termo taška

rohože, deky, karimatky  slnečník, plážový stan

termoska na studené nápoje  veci na zábavu

šnorchel, potápačské okuliare, plutvy  
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Pre deti
cumlík  detská fľaša

detské jedlo, Sunar, čaj  hrkálky a hračky

kočík  lieky pre dieťa

oblečenie a obuv  plienky

podbradník  prikrývka

Cestujete autom
automapa / GPS navigácia  doklady od vozidla

informácie o cenách benzínu / nafty  okuliare na riadenie

skontrolujte si povinnú výbavu a
prejdite si predpisy v prechádzaných a
v cieľovej krajine

 telefónne čísla asistenčnej služby

vodičské rukavice  

Elektronika
MP3 prehrávač s nabíjačkou / nabíjacím
káblom

 adaptér do zásuvky

baterka, prípadne baterka na hlavu
(čelovka)

 batérie s nabíjačkou

fotoaparát / kamera s nabíjačkou a
príslušenstvom

 fén

hodinky, budík  rýchlovarná kanvica, varič
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Ostatné
adresy na pohľadnice  antikoncepcia

blok a pero  cestovná žehlička

cestovný vankúšik  cigarety

drobné darčeky na všimné: zapaľovače,
perá, …

 dáždnik, pršiplášť

fľaša na pitie  hrnček

kolíky a šnúra na bielizeň  mapy, sprievodca, cestopisy a ďalšie
informácie o lokalite

nôž (najlepšie aj s otváračom, prípadne
vývrtkou apod.)

 prezervatívy

repelent, odpudzovač komárov do
zásuvky vrátane náplne

 saponát, hubky na umývanie riadu

slovník, zoznam základných fráz  telefónne čísla záchrannej služby,
hasičov, polície, asistenčnej služby

teplomer  troška pracieho prášku

vatové tyčinky do uší  vizitky

vrecúška na ľad  zábava na pláž či na hotel

zápalky / zapaľovač  ďalekohľad, divadelné kukátko

šitíčko  špunty do uší (na plávanie / na spanie)

špáradlá  


