Co si s sebou zabalit?
Doma zanechte u příbuzných, přátel: kopii pasu, víza, cestovního pojištění, itinerář zájezdu a
kontakt na CK
Seznam věcí, které je vhodné na poznávací zájezdy s sebou mít
Seznam je doporučující a informativní. Nestyďte se na infoschůzkách před zájezdem nebo
telefonicky přímo v CK zeptat, zda vámi zvolený zájezd vyžaduje nějaké zvláštní vybavení.
Základní potřeby, bez kterých nelze do USA odjet:
-

cestovní pas (i pro dítě!)
ESTA, případně platné vízum
platební karta, na které je finanční hotovost
peněžní hotovost
kartička cestovního pojištění
kartička evropského zdravotního pojištění
léky, které berete – vždy mějte v originálních obalech
mobilní telefon + nabíječka + zřízený roaming
dioptrické brýle, kontaktní čočky
chystáte-li se na cestách řídit, nezapomeňte na řidičský průkaz, mimo Evropu je třeba
si zařídit Mezinárodní řidičský průkaz

Věci, co se hodí přibalit:
-

-

léky, které by se mohly hodit
důležitá telefonní čísla dané destinace (první pomoc, policie, konzulát)
visačky a zámky na zavazadla, klíče k zámkům
baterka
kapesní nůž s vývrtkou
redukce do zásuvky, zjistěte si na internetu, jaký typ zásuvky se v USA používá
fotoaparát + nabitá baterie + nabíječka baterie + paměťové karty (doporučujeme
několik méněkapacitních než jednu velkokapacitní – dražší pořízení, ale v případě
poruchy karty nepřijdete o všechny fotografie a můžete současně pokračovat ve
focení s kartou další)
šňůra na prádlo + několik kolíčků
deštník
sluneční brýle
malá cestovní varná konvice
plavecké brýle
přehrávač muziky
kniha, časopisy na čtení
cestovní průvodce + mapa
šitíčko
zapalovač
hodinky

Oblečení:
V každém motelu či kempu je USA tzv. Laundry (prádelna). Za cca 5 USD si zde koupíte
dávku pracího prášku, prádlo vyperete i necháte usušit. Je zbytečné s sebou vozit velké
množství náhradního oblečení!
-

bunda - neprofukavá, nepromokavá
fleecová bunda, vesta
lehký svetřík
2 x kalhoty
pro ženy: sukně
2 x kraťasy
lehká košile
odpovídající počet trik
spodní prádlo
ponožky
pyžamo
pareo na pláž
pláštěnku nebo pončo
klobouček, kšiltovka, čepice
šátek
plavky
lehkou pevnou obuv – (v případě horské turistiky se poraďte v CK o vhodnosti obuvi)
sandály trekové
žabky do sprchy, na pláž, pro pohodu

Jídlo:
Do USA se nesmí dovážet jakékoli jídlo z jiných kontinentů. Abyste se vyhnuli případným
nepříjemnostem při vstupní kontrole na letišti, nedávejte si do zavazadla žádné potraviny.
To platí i o sušených či instantních potravinách!
-

hrníček
láhev na pití
plastový příbor
varná konvice s redukcí na 110 V

Hygienické potřeby:
Cokoli by vám chybělo, není problém cokoli dokoupit. V USA jsou hygienické potřeby velmi
levné.
-

zubní a mezizubní kartáček + pasta na zuby + ústní voda
antiperspirant + parfém
mýdlo + šampón
opalovací krém
tělový krém
krém na obličej
holítko nebo holící strojek
hřeben

-

pomáda na rty
manikúra
kapesníčky
vlhčené ubrousky
tekutá desinfekce na ruce
repelent, odpuzovač komárů do zásuvky včetně náplně

