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Planujesz urlop i zastanawiasz się, co wziąć na wakacje, by zapewnić sobie minimalny ciężar 

w trakcie wędrówki? A może wprost przeciwnie: chcesz, by Twoja lista na wakacje 

obejmowała wszystkie „niezbędne” rzeczy podczas długiego wypoczynku w kurorcie z 

dziećmi? Przeczytaj artykuł i sprawdź, o czym nie zapomnieć! 

Co wziąć na wakacje w górach? 

Na wyjazd w góry koniecznie zabierz podstawowy prowiant, który zapewni Ci energię. 

Będziesz potrzebował większych posiłków złożonych z węglowodanów, ale także mniejszych 

przekąsek – szybkich zastrzyków energetycznych. Sprawdzą się tabliczka czekolady czy baton 

orzechowy. Ponadto pamiętaj o nawodnieniu. Aby nie nosić jednorazowych butelek i ciężkich 

termosów, wykorzystaj butelkę z filtrem. Napełnisz ją nieoczyszczoną wodą i uzdatnisz do 

spożycia. 

Wyprawa w góry bez właściwego obuwia to wysokie ryzyko kontuzji. Zwłaszcza w okresie 

przejściowym, gdy topnieje śnieg, kamienie są wilgotne i łatwo o poślizgnięcie. Buty 

sportowe, a tym bardziej sandały, warto zastąpić butami górskimi. W plecaku miej cienką 

kurtkę przeciwdeszczową, ciepły polar i coś na głowę, np. chustkę. 

Mimo iż wędrówka po górach oznacza częste przebywanie w cieniu drzew, nie zapomnij o 

okularach przeciwsłonecznych i kremie z filtrem. Ubrania i bielizna powinny być 

przewiewne, wykonane z materiałów oddychających. Dodatki do plecaka to mapa, latarka, 

scyzoryk, zapałki, chusteczki, woreczki foliowe, powerbank. 

Co zabrać na wakacje z dzieckiem? 

Ubezpieczenie na wakacje w przypadku wyjazdu z dzieckiem to bardzo ważny element 

wyprawki. Kiedy już podejmiesz decyzję, dokąd i na jak długo pojedziecie, skorzystaj z 

kalkulatora polis turystycznych i znajdź dopasowaną ofertę. 

Nawet jeśli jedziecie nad morze w środku lata, koniecznie zapakuj do torby ubrania na każdą 

pogodę – nad Bałtykiem bywa kapryśnie. Poza krótkimi rękawkami i szortami sprawdzą się 

długie skarpetki, długie spodnie, bluza, kurtka przeciwdeszczowa, cieplejsza piżama, chustka 

pod szyję. Poza sandałami i butami sportowymi zapakuj kalosze. 

Plażowa lista na wakacje obejmuje okulary przeciwsłoneczne, krem z mocnym filtrem i 

nakrycie głowy. Zabierz też ulubione zabawki dziecka i dmuchane pomoce do pływania, np. 

kółko lub rękawki. Ponieważ przy plaży są lasy, koniecznie kup spray odstraszający komary i 

środek łagodzący po ukąszeniu. 

WAŻNY ELEMENT WYPRAWKI PODRÓŻNIKA: APTECZKA 

Dokądkolwiek jedziesz, zabierz podstawową apteczkę. Powinna zawierać plastry, opatrunki, 

bandaże, środki przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, tabletki na gardło i gorączkę, środki na 

zatrucie pokarmowe, sól fizjologiczną, środek do odkażania, termometr. Jeśli jedziesz na 

wakacje z małym dzieckiem, koniecznie weź książeczkę zdrowia. 
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Co zabrać na wakacje za granicą? 

Jeśli masz wątpliwości, co zabrać na wakacje zagraniczne, przejrzyj poniższą listę: 

 dowód tożsamości i paszport – nie wszędzie wystarczy Ci sam dowód. By nie zostać 

zatrzymanym na granicy, na wszelki wypadek zabierz paszport, 

 bilety na samolot i rezerwacje wycieczki – koniecznie w dwóch kopiach, z racji iż 

cienkie dokumenty mogą się zniszczyć lub zawieruszyć, 

 ubrania na każdą pogodę – nie ufaj prognozom bezgranicznie, 

 wygodne buty do wędrówek – nawet jeśli planujesz głównie leżeć na plaży, być może 

któregoś dnia sąsiad z hotelu opowie Ci o malowniczej ruinie położonej parę 

kilometrów poza miastem i zechcesz ją zwiedzić, 

 wilgotne chusteczki – są niezastąpione w podróży, gdy nie ma dostępu do bieżącej 

wody, 

 powerbank – największe źródło informacji w podróży to telefon. Jeśli ulegnie 

rozładowaniu, nie będziesz w stanie sprawdzić czasu, adresu czy innych ważnych 

kwestii. Koniecznie kup powerbank o dużej pojemności energetycznej. 

Pamiętaj, że ubezpieczenie turystyczne to jedna z kluczowych pozycji na liście na wakacje. 

Wykup je odpowiednio wcześnie i zabierz na wyjazd poświadczenie w dwóch kopiach. Jedną 

trzymaj w kurorcie, drugą przy sobie, np. w torbie. 


