Paklijst
Kleding

Financieel / Documenten





















Wandelschoenen
Slippers / sandalen
Schoenen / sneakers
Sokken
Broeken lang (ook afrits)
Broeken kort
T-shirts (lange / korte mouwen)
Fleecevest / trui
Windjack / regenjack / poncho
Pet (tegen de zon)
Klamboe pet (tegen muggen)
Onderbroeken
Zwembroek / Badpak-bikini
Riem
Pyjama / nachtkleding










Paspoort en visum
Vliegtickets en boardingpass
Geld:
o
Pinpas (op wereld zetten)
o
Creditcard
o
Geld (dollars, euro’s, lokaal geld)
Medisch
o
Medisch paspoort
o
Verzekering internationaal
o
Ziektekostenpas
o
Inentingen boekje (gele boekje)
Reisverzekering
Annuleringsverzekering
Rijbewijs
Telefoonnummers nood (familie, bank, verzekeringen)
Achterblijversinformatie
Maak een kopie van de documenten of een foto

Verzorging

Camera



Toiletspullen en persoonlijke hygiëne
o
Zeep en shampoo/conditioner
o
Tandenborstel en –pasta
o
Deodorant
o
Handdoek en washand
o
Scheerspullen
o
Wc-rol (1 is altijd handig)
o
Nagelknipper, -schaartje, pincet
o
Vochtige doekjes
o
Lenzen en bril
o
Flosdraad of stokers
o
Maandverband/tampons

















Zonnebrandcrème
Zonnebril(len)
Aftersun
Lippenbalsem



EHBO reisset
o
Pleisters
o
Naalden
o
Aspirine
o
Anti allergie
o
Anti diarree
o
Maag tablet
o
Tekenpen
o
Vacuümpomp insectenbeet
o
Anti jeuk crème



Medicijnen
o
Individueel
o
Malariapillen
Deet



Camera (evt 2-de body), film-, actionLenzen (igv losse lenzen)
Schoonmaakset
Geheugenkaarten
Batterijen (ook normaal)
Reserve batterijen en oplader
Rugzak
Hoes tegen stof / regen
Kabels & riemen waar camera aan hangt
Flitser, statief of monopod zijn optioneel

Handig















Telefoon en oplader
Horloge (sport-)
Zakmes
Wereldstekker(s)
Leesbril(len)
Drinkfles
Nekkussen voor in het vliegtuig
Oordoppen voor in het vliegtuig
E-reader / tijdschriften
Spelletje
Zaklantaarn (gewoon en/of hoofd-)
Verrekijker
Powerbank
Aantekenboekje en potlood

Bovenstaande is een paklijst die we zelf als basis gebruiken en passen we aan afhankelijk van de locatie en periode. Dus bekijk hem goed en
vul naar behoefte aan.
Voor steeds meer landen geldt dat plastic tassen verboden zijn om te gebruiken. Denk aan katoenen en linnen tassen voor het vervoeren van
schoenen, was en dergelijke.
Voor een aantal reizen zijn specifieke kleding- of materiaal eisen gesteld (beklimmen Kilimanjaro als voorbeeld). Je ontvangt daar
reisgerelateerde informatie over.

