Lista co zabrać na rejs morski
Ubrania













sztormiak lub inna nieprzemakalna kurtka [taka jaką zabieracie na
długą wycieczkę rowerową]
kapelusz na słońce / czapka z daszkiem / chustka do zawiązania na głowie itp. x 2
bluza / polar na chłodniejsze wieczory albo żeglowanie po zachodzie słońca
coś wyjściowo-miejskiego ;)
dżinsy lub inne długie spodnie
miękkie obuwie do spacerów po mieście
klapki – najlepiej crocsy
bielizna osobista i skarpetki
piżama
podkoszulki / t-shirty
krótkie spodenki
sukienki – piękne chorwackie miasteczka zachęcają do wskoczenia w letnią, zwiewną sukienkę



strój kąpielowy / spodenki



Higiena
















ręcznik [pomimo, że są na jachcie to jeden mniejszy ciemniejszy się przydaje]
mydło + gąbka
szampon + odżywka
waciki do uszu + kosmetyczne
suszarka [dziewczyny – wystarczy 1 lub 2 na jacht]
krem do twarzy
maszynka do golenia
szczoteczka i pasta, nić dentystyczna
obcinaczka do paznokci / pilniczek
krem do opalania z filtrem
chusteczki wilgotne do pielęgnacji niemowląt – szerokie zastosowanie ;)
stopery do uszu – lepiej się zasypia jak reszta załogi baluje (albo chrapie)
grzebyk / szczotka (dla mających włosy)
chusteczki do nosa
pachnidła deo-deo (raczej roll-on niż spray)

Papiernicze






coś do czytania
przewodniki żeglarskie i turystyczne
śpiewniki
długopis, ołówek
scrabble, karty, Dixit i inne gry itp.

Technika



latarka - najlepiej czołówka
telefon z roamingiem, ładowarka + ew. ładowarka na 12V




aparat fotograficzny + kabel USB do laptopa (jeśli to cyfrówka) + tzw. suchy worek [szczelny]
do jego transportu na pontonie jacht - ląd
płyty DC / DVD do zgrywania fotek lub duży pen-drive lub dysk przenośny

Dokumenty





Paszport lub dowód osobisty [do Chorwacji wystarczy dowód]
prawo jazdy
karty kredytowe, waluta
patenty żeglarskie / UKF, książeczka żeglarska – jeśli posiadacie

Leki




jakie tam kto lubi, czy potrzebuje
plasterki, aspiryna, ibuprom, vit C, wapno, coś na rozwolnienie, Gripex…
na chorobe morską - można, ale nie trzeba, np.:
o Avioplant (lek z imbiru)
o Lokomotiv (lek ziołowy)
o Cocculine (lek homeopatyczny)
o nie Aviomarin (bo nie leczy, a jedynie otępia, usypia)



Octanisept do dezynfekcji ran – wystarczy 1 na jacht



coś na poparzenia słoneczne np. w piance

Inne











kubek termiczny (jeśli masz i lubisz – nie jest konieczny]
okulary przeciwsłoneczne x 2 – warto mieć do nich sznureczek/gumkę
okulary korekcyjne (jeśli ktoś używa) – warto mieć sznureczek choć lepsze są szkła
kontaktowe, nie parują i nie chlapią się słoną wodą
muzyka na CD – koniecznie!!! lub na innym nośniku
reperaturka (igła, nici, agrafki)
pakujemy się w plecak lub torbę (może być worek żeglarski) – aby zajmowała
jak najmniej miejsca po rozpakowaniu i zwinięciu. Może być torba na kółkach ale składane
ściany [dno może pozostać twarde]. Jeśli koniecznie chcecie zabrać walizkę to będzie musieli
po rozpakowaniu się na jachcie odnieść ją do auta – no chyba, że zmieści się w przestrzeni
pod materacem
tzw. „suchy worek” czy też inaczej „aqua pack” przydatny w transporcie aparatu i innych
cennych przedmiotów pontonem
dopasowana maska/okulary do pływania oraz płatwy jeśli lubicie snoorklować
dobry humor i pozytywne nastawienie :-)

