Podróż to zawsze duże przedsięwzięcie wymagające szczególnego planowania i przewidywania.
Zapraszamy do skorzystania z naszej listy ułatwiającej poradzenie sobie z tym zadaniem. Co
sprawdzić, co zabrać, o co zadbać, o czym trzeba koniecznie pamiętać?.
WYDRUKUJ LISTĘ I ZAZNACZAJ POLA W MIARĘ POSTĘPU PRZYGOTOWAŃ.

Ogólne:














Zabrać paszporty i sprawdzić ich ważność
Zrobić kopię paszportów
Sprawdzić konieczność posiadania wizy
Sprawdzić ważność kart płatniczych
Wymienić walutę, sprawdzić ceny
Wykupić ubezpieczenie turystyczne dla rodziny i zabrać nr polisy i telefon do Assistance
Sprawdzić dostępność roamingu w telefonie
Zabrać ładowarkę do telefonu
Zabrać leki
Zabrać aparat fotograficzny
Zabrać słowniczek/rozmówki
Sprawdzić prognozę pogody w miejscu docelowym
Jeśli nie zabieramy ze sobą zwierzaka - Wykupić dla niego miejsce w hotelu dla zwierząt lub
oddać ulubieńca na przechowanie rodzinie
 Sprawdzić czy w kraju docelowym konieczne są adaptery do prądu
Dom/mieszkanie:









Wykupić ubezpieczenie domu/mieszkania
Sprawdzić alarm
Wyłączyć ogrzewanie/klimatyzację
Wyrzucić śmieci
Podlać kwiaty
Sprawdzić okna i drzwi
Odłączyć/sprawdzić gaz i wodę
Oddać klucze sąsiadom

Podróż samolotem:








Sprawdzić lokalizację lotniska w miejscu docelowym (Google map z lotniskami)
Potwierdzić datę wylotu i przylotu
Sprawdzić wagę bagaży
Oznaczyć bagaż zawieszką z adresem
Sprawdzić transfer z lotniska do miejsca docelowego
Sprawdzić wypożyczalnie samochodów na lotnisku
Sprawdzić, co można zabrać do samolotu w bagażu podręcznym

Podróż autem:
 Zaplanować podróż, wybrać trasę
 Sprawdzić/ zabrać prawo jazdy
 Sprawdzić, czy są jakieś dodatkowe dokumenty konieczne do prowadzenia auta w kraju, do
którego jedziemy
 Sprawdzić aktualność przeglądu technicznego samochodu
 Sprawdzić aktualność ubezpieczenia samochodu, zabrać nr kontaktowy do Assistance
 Wypożyczyć/sprawdzić bagażnik dachowy, przyczepę, siodełko do transportu dziecka
 Sprawdzić zawartość apteczki auta. Apteczka samochodowa, nie jest, co prawda, elementem
obowiązkowym samochodów osobowych w Polsce, ale warto ją mieć i zaopatrzyć w:
 Instrukcję udzielania pierwszej pomocy
 Sterylne kompresy gazowe
 Plastry z opatrunkiem i bez
 Bandaż, opaska elastyczna
 Środek dezynfekujący
 Ustnik do wykonania sztucznego oddychania
 Lateksowe rękawiczki ochronne
 Agrafki
 Nożyczki
 Sprawdzić ważność gaśnicy
 Sprawdzić kamizelki odblaskowe i trójkąt oraz lewarek i koło zapasowe
 Zabrać mapę drogową
 Zapoznać się z oznaczeniami dróg, znakami i ogólnymi przepisami drogowymi, w kraju, do
którego jedziemy
 Uzupełnić płyn do spryskiwaczy
 Zabierasz rower? - Zrób przegląd roweru, zabierz pompkę, kask, ochraniacze i bidony
 Zabierasz narty? – Sprawdź stan sprzętu
Podróż z dziećmi:









Przygotować zabawy do umilania czasu podróży; piosenki i wierszyki
Zabrać przenośne DVD – przyda się do bajek
Zabrać ulubione zabawki i przytulanki
Zapewnić ulubione przekąski i napoje
Zabrać leki na chorobę lokomocyjną
Zabrać w podręcznym bagażu pieluchy, dodatkowe ubrania, wilgotne chusteczki, mleko
Zabrać książeczki zdrowia i aktualne badania
Zabrać leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, plastry

Podróż ze zwierzętami:
 Zrobić „przegląd” u weterynarza, zrobić brakujące szczepienia
 Zabrać aktualne badania zwierzaka
 Dowiedzieć się, jakie są zasady wwozu zwierzęcia do kraju docelowego

 Zabrać transporter dla zwierzęcia lub zrobić mu miejsce w aucie, gdzie będzie mógł spędzić
podróż, zabezpieczyć zwierzę szelkami, by nie przemieszczało się wewnątrz pojazdu podczas
jazdy
 Zabrać bidon podróżny z wodą, miskę i przekąski
 Zabrać smycz, szelki, kaganiec
 Zabrać leki
Informacje o Obiekcie turystycznym:








Zabrać dokładny adres, współrzędne GPS
Sprawdzić jak dojechać np. z lotniska
Czy jest wifi?
Czy jest w pobliżu bankomat?
Czy można płacić kartą?
Czy są udogodnienia dla dzieci?
Czy można przywieźć zwierzęta?

