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בגדים

חולצה
מכנסיים
טי שירט
ג'ינס
ג'קט
חצאית
בגד ערב  /אלגנטי

נעלייoםo

נעלי הליכה נוחות /נעלי ספורט
נעלי יציאה
סנדל/כפכף

בגדים תחתונים

טואלטיקה

מברשת שיניים
משחת שיניים
חוט דנטלי
סבון
שמפו
קונדישנר
מברשת שיער
מקלוני אוזניים
דאודורנט
קרם הגנה מהשמש
קרם ידיים
מראה קטנה
קרם שיער
טלק
אל-תוש
אלכוהול לחיטוי ידיים
מגבונים לחים
טישו
מגבת
אסלניות

טרנינג לשינה  /פיג'מה
חזיות
גופיה
תחתונים
גרביים

בגדי קיץ

מכנס קצר
משקפי שמש
בגד ים
כובע שמש

בגדים חמים

ביגוד תרמי /געטקס
מעיל
סוודר /סווטשירט
מטריה  /מעיל גשם
צעיף
כובע
כפפות

אקססוריז

תכשיטים
משקפיים  /עדשות
חגורה

לה

בושם
מייקאפ
פודרה
צלליות
מסקרה
אייליינר
מברשות איפור
שפתון לחות עם מקדם הגנה
מסיר איפור
קרם פנים  /לחות
לק לציפורניים
מספריים קטנות
פצירה
אצטון
סכין גילוח
תחתוניות  /טמפונים

לו

סכין גילוח
אפטר שייב
קרם גילוח

לתינוק/ילד

חטיפים  /פירות חתוכים  /פינוקים
תמ"ל לפי הצורך
מוצצים
בקבוקים
מברשת לניקוי בקבוק
חפץ מעבר
חיתולים  7לכל יום
משטחי החתלה חד פעמיים
משחת החתלה
סבון  /שמפו לתינוק
חיתולי טטרה
בגד ים  /חיתולים לבריכה
מצופים  /גלגל
בגד גוף תחתון
בגדים חמים
פיג'מה
גרביים
שמיכה
מנשא
עגלה
צעצועים אהובים
ספרים

אלקטרוניקה

מצלמה
עדשה
סוללה ספייר
מטען למצלמה
כרטיס זיכרון
מתאם כרטיסים
פלאפון
מטען לפלאפון
מחשב נייד
דיסק און קי
הרדיסק לגיבוי
נגן מוזיקה  +מוזיקה
אוזניות
שקע אוניברסלי
מטען סולרי
כבל USB

תיקים

תיק גדול  /מזוודה
תיק יום
תיק רחצה
חגורת כסף
ארנק
תגיות למזוודה
כיסוי לתרמיל

טיולי שטח/תרמילאות

אוהל
שק שינה
מזרון טיולים
כרית מתנפחת
סדין  /ציפה
פנס
שעון מעורר
אולר
סכו"ם שטח
מצית
פותחן
מנעול
כבל לקשירות
חבל כביסה
שקיות אטומות למים
שקיות זבל  /שק כביסה
נייר טואלט
אבקת כביסה  /מסיר כתמים

עזרה ראשונה

פלסטר
פלסטרים ליבלות
משחה לחיטוי פצעים וכוויות
תחבושת אלסטית
טיפות עיניים
משחת ג'ל אלוורה להרגעה
משחות נגד שפשפת
פדים סטריליים
צמר גפן
כדור נגד בחילות נסיעה
כדורים נגד אלרגיה
כדורים נגד כאב ראש
כדור נגד כאבי בטן
אקמול
אנטיביוטיקה
טבליות לטיהור מים
גלולות  /אמצעי מניעה
ויטמינים לתינוקות

מסמכים

דרכון בתוקף  +ויזה
כרטיסים טיסה
ביטוח
רישיון בין לאומי
כרטיס אשראי בין לאומי
כסף
המחאות נוסעים
תמונות פספורט
צילום דרכון 2 X
פנקס חיסונים
תעודת סטודנט בינלאומית
מפות
מדריך טיולים
שיחון למדינת היעד
כתובות חשובות
ספר
תשחץ
עט  /עיפרון
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