
                                                          

Tips på packlista inför Er resa 
Packa gärna dina saker i en mjuk bag/ryggsäck som går att 
stuva undan på båten. Utgår ni från Poros, finns förråd där man 
kan förvara sina resväskor under seglingen. 
 
Vik%ga saker 

• Pass (ha gärna en kopia på passet med dej) 
• Flygbilje: 
• Valuta Euro, inga problem a: växla i Grekland 
• Försäkringspapper, EU-kort (beställs från försäkringskassan, beställ i Fd!) 
• Namn och telefonnummer Fll närmast anhörig 
• Munskydd 

Handbagare  
VikFgt a: ni kontrollerar viken storlek på handbagaget som flygbolaget använder. 
Tänk på a) packa ner allt som dyrt och ömtåligt och sådant som du inte kan vara 
utan. De)a bagage är det enda du kan lita på kommer fram med dig. 

• ”VikFga saker”  
• Värdesaker som t.ex. kamera, mobil mm 
• Mediciner 
• Vätskor i handbagaget skall rymmas i en 1l plastpåse (finns vid 

säkerhetskontrollen) och behållarna/flaskorna får max innehålla 100ml/enhet 
• Ev. tom va:enflaska, a: fylla med va:en eRer du passerat säkerhetskontrollen. 

 
Necessären  
Tips! Kolla in vad du använder när du gör din morgonruFn, så får du med allt du 
behöver, apoteket säljer rese set med små förpackningar. 



Kläder/saker a5 packa 
Bästa Fpset för a: få med allt du behöver är a: jobba dig från fö:erna Fll huvudet 
och gå igenom vad du vill ha på dig 
• Utöver det ”vanliga”  
• Skor som är lä:a a: ta på och har en slät och ljus sula. 
• Ombord får du 2 badlakan och 1 handduk, vill du ha en separat badhandduk får 

du själv ta med det. 
• En lite kraRigare tröja eller liknande 
• Regnkläder  

Bra a5 ha med 
• Solglasögon 
• Keps 
• Solskyddsmedel 
• Vätskeersä:ning typ Resorb 
• Ficklampa/Pannlampa 
• Pengabälte 
• Påse för smutstvä: 
• DykarcerFfikat 
• Badskor (det finns några a: låna ombord) 
• Cyklop och snorkel (det finns några a: låna ombord) 

Saker som inte alla behöver ta med sig 
• Myggmedel 
• Meli:afilter 1*4 
• Imodium 
• Huvudvärkstable:er mm 

 
      

Välkomna ombord!


