
lista ma charakter orientacyjny i należy ja dopasować do własnych potrzeb. Ilość zabranej
odzieży trzeba dopasować  do długości rejsu, a jego grubość do pory roku i destynacji 

 Co zabrać w rejs morski

ODOKUMENTY I PIENIĄDZE             

 paszport lub dowód osobisty 
 bilety lotnicze
 karty bankomatowe, gotówka, waluta
 prawo jazdy, patenty żeglarskie i motorowodne (jeżeli masz)
 ubezpieczenie podróżne, 
 międzynarodową książeczkę szczepień ( jeżeli jest wymagana)

ODZIEŻ

 sweter / bluza polarowa
 koszula flanelowa,dres, coś do spania
 podkoszulki, t-shirty, koszule z długim rękawem 
 odzież termiczna
 spodnie trekingowe, dresowe, jeansy, krótkie spodenki
 rękawiczki żeglarskie, rękawiczki ciepłe nieprzemakalne
 bielizna
 skarpety cienkie i cieplejsze
 strój kąpielowy, kąpielówki
 czapka lub buff  i coś na szyję (buff wygodny bo wielofunkcyjny, od szalika, przez
       opaskę na głowę, po czapkę), czapka przeciwsłoneczna z daszkiem 

ODZIEŻ NIEPRZEMAKALNA

 kurtka nieprzemakalna z kapturem, bluza softshell, windstoper
 spodnie nieprzemakalne
 sztormiak

OBUWIE

 kalosze na podeszwie antypoślizgowej
 buty nieprzemakalne na twardej płaskiej podeszwie
 buty sportowe lekkie na jasnej podeszwie, trampki, tenisówki
 buty neoprenowe do pływania
 sandały sportowe, japonki
 klapki pod prysznic

ŚPIOWORY, POŚCIELE, RĘCZNIKI

 śpiwór z kapturem, śpiwór rozpinany prosty ( jeżeli w ofercie nie ma pościeli )
 pościel ( jeżeli w ofercie nie ma pościeli)
 ręcznik  kąpielowy i ręcznik do rąk ( jeżeli w ofercie nie ma ręczników)
 kosmetyczka ze wszystkim co niezbędne
 chusteczki mokre
 pomadka do ust



 okulary przeciwsłoneczne , szkła kontaktowe
 krem z wysokim filtrem UV
 sznureczki, gumki lub smycze zabezpieczające do okularów, czapki z daszkiem, telefonu
       itp.
 telefon z roamingiem i ładowarką

PRZYDATNE DROBIAZGI

 aparat fotograficzny, akumulatorki, ładowarki 230V i 12V, karty pamięci, kabel USB
 dobra książka
 gitara lub inny instrument
 latarka, baterie (najlepiej latarka typu czołówka)
 adresy rodziny i znajomych do których chcemy wysłać kartkę
 odtwarzacz i ulubiona muzyka (na jachcie jest odtwarzacz CD i radio)
 maska do nurkowania, rurka, płetwy
 power bank
 kubek termiczny, zapalniczka

MEDYKAMENTY

 leki na receptę na cały okres podróży
 leki bez recepty:zatrucia pokarmowe, przeciwbólowe, krople do nosa i oczu
 witaminy, suplementy, minerały , probiotyki
 antybiotyk
 leki antyalergiczne
 maści rozgrzewające, przeciwbólowe, pianki na oparzenia słoneczne
 bandaż elastyczny, gaza jałowa, plastry opatrunkowe, woda utleniona, spirytus

O CZYM PAMIETAĆ

 waga bagażu nie powinna przekraczać 20kg 
 weź prowiant i napoje na drogę 
 jeśli umiesz i lubisz na czymś grać, jeśli to możliwe zabierz instrument 
 na każdy rejs warto zabrać sprzęt wędkarski, bo jest to świetna okazja gdyż ryby naprawdę 
biorą 
 nie zapominaj wszystkiego, co porwie wiatr lub zatonie przywiązać, sznureczkami, smyczami 
lub gumkami  
 aktywując roaming sprawdź ceny, bo czasami koszt połączenia to 10 ał za minutę i 7 zł za 
SMS  
 pamiętaj, że jeżeli Twoje ciuchy nasiąkną słoną wodą dopóki ich nie wypłuczesz w słodkiej 
wodzie nigdy nie wyschną tak jak byś chciał 
 po kąpieli w słonej wodzie spłucz się słodką 
 ciuchów z membranami nie pierz w proszku tylko w specjalnym płynie, a następnie zastosuj 
impregnat w sprayu 
 gdy chcesz zabrać napoje orzeźwiające lub pety sprawdź limity, jakie obowiązują w 
poszczególnych krajach, bo w przypadku kontroli, kiedy towaru jest za dużo może się pojawić 
konfiskata i grzywna 

 


