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Nesmím zapomenout

Dokonalý outfit

Cestovní doklady – pas nebo občanský průkaz

spodní prádlo

cestovní pojištění

ponožky

kartička zdravotní pojišťovny

kraťasy

řidičák, doklady od auta

trička a tílka

peníze, platební karta

volnější halenka

doklady od cestovní kanceláře

šaty – jedny, dvoje, troje…

telefon na konzulát

kalhoty na doma

mobil, nabíječka

kalhoty na ven

klíče od domu

pyžamo

automapa

botky – sandálky, tenisky, žabky, papuče

foťák, hodinky, kamera

mikina nebo tenčí bunda

COVID pas - zelená karta

čepice, klobouk, kšiltovka

Plážová lady

Jak být krásná

plavky

krémy, masti, mastičky

ručníky – na pláž a na doma

šampon, balzám na vlasy, sprchový gel

opalovací krémy

kartáček, pasta na zuby, dentální nit

prostěradlo na ležení na pláž

antiperspirant a parfém

plážová taška

gumičky a sponky do vlasů

boty do vody

fén, hřeben, kulatý kartáč

ploutve

šminky a všechny zkrášlovací nezbytnosti

šnorchl

ženské hygienické potřeby

plavecké brýle

malé a velké nůžky, pilník na nehty, pinzeta

nafukovací lehátko

pro pány holení a parfém

míč

sluneční brýle

nafukovacího delfína

dioptrické brýle a kontaktní čočky

kniha

Aby nebyla nuda

Cestovní doktor

Karty

paralen nebo brufen

Člověče nezlob se

kapky do nosu

Dostihy a sázky

kapky na kašel

Activity

kapky do očí

Pastelky

pastilky a léky při bolesti v krku

Blog na kreslení

teploměr

Knížka

živočišné uhlí a něco proti zácpě

víno

náplasti

pivo

dezinfekce

slivovice

Bepanthen

časopis

Fenistil gel

hudba

Dithiaden, analergin
repelent
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Pro plný žaludek

Co musím mít

cereálie

vlhčené ubrousky

tuňák

toaletní papír

sýry

láhev s čistou vodou

ovesné kaše

baterka

marmeláda

vývrtka

pečivo

polštářek a deka do auta

salám

kolíčky a šňůra na prádlo

máslo

šití

těstoviny

cestovní žehlička, zapalovač, sirky

rýže

slovník

brambory

psací potřeby, blog

bulgur, kuskus

ostrý nůž

olej

pánvička

omáčky na těstoviny

redukci do zásuvky

zavařené maso

utěrky, houbičku na nádobí, jar

normální i sterilovaná zelenina, jablka

COVID věci (roušky, respirátory)

cibule, česnek
káva, čaj, víno, slivovice
žvýkačky
musli tyčinky, oplatky, tatranky
čokoláda
termoska

