
 

BAGAŻ PODRĘCZNY (mała torba/plecak – musi zmieścić się pod siedzeniem lub na górnej półce) 

 Portfel, dokumenty (dowód osobisty lub paszport, karta EKUZ – jeśli uczestnik ją posiada). 
Wskazówki: 

 portfela, a zwłaszcza dokumentów pilnujemy bardziej niż oka w głowie 
 warto zabrać ze sobą trochę złotówek – na ciepłe napoje czy małe zakupy na stacji  
 dobrze zabrać ze sobą w miarę możliwości drobniejsze nominały (ciężko zapłacić na 

postoju 0,50€ za toaletę banknotem 50€.  W miarę możliwości zbieramy przed wyjazdem 
monety od znajomych i rodziny lub prosimy w kantorze o rozmianę na banknoty np. 5€ 

 nie pakujemy całej gotówki w jednym miejscu. Dobrze jest rozdzielić ją na  
min. 2 części (np. mniejsza część przy sobie, reszta w głównym bagażu) 

 jeśli ktoś chce zabrać ze sobą dwa dokumenty (i dowód i paszport) to obowiązkowo trzyma 
je osobno – dowód przy sobie, paszport w bagażu głównym 

Dokumenty (dowody osobiste/paszporty) będą sprawdzane przez pilota przed wejściem do autokaru. 
Po sprawdzeniu każdy pasażer zabiera ze sobą dokumenty i bagaż podręczny do środka autokaru  

(dokumenty będzie trzeba okazywać na niektórych granicach) 

 

 Napoje i jedzenie na drogę – raczej nie eksperymentujemy, zabieramy sprawdzone produkty, do picia 
najlepiej woda niegazowana lub inne napoje bez gazu 
(mamy zaplanowane wspólne posiłki: w niedzielę obiadokolacja na trasie, w poniedziałek - śniadanie 
na trasie, później obiad/obiadokolacja po przyjeździe do hotelu) 

 

 Leki (jeśli jest taka potrzeba). Wystarczy odciąć kilka sztuk z blistra – nie trzeba brać całych opakowań 
– oszczędzamy miejsce w torbie.                                                                                                                                           
Zabieramy np. tabletki na chorobę lokomocyjną, przeciwbólowe, na problemy jelitowe,  
rozkurczowe – u Pań) 

 

 Ładowarka do telefonu, słuchawki (przydadzą się jeśli sąsiad będzie chrapał )  

 Klapki do autokaru, ciepłe skarpetki  

 Mała poduszka - „jasiek” lub „rogal”, coś do przykrycia – sweterek/mały kocyk czy ręcznik plażowy  

 Cieplejsza bluza (generalnie ubieramy się w luźne, wygodne ubrania – na cebulkę, w nocy w 
autokarze bywa chłodno) 

 

 Bielizna, skarpetki, koszulka na przebranie  

 Chusteczki higieniczne, dodatkowo można – chusteczki nawilżane (np. takie dla dzieci) czy żel 
antybakteryjny do rąk 

 

 Szczoteczka do zębów, pasta (nie każdy musi mieć przy sobie, można sobie użyczyć – do ustalenia)   

 Dezodorant, suchy szampon. Tu uwaga – nie używamy tego typu produktów w autokarze w trakcie 
jazdy, tylko w trakcie postojów – na zewnątrz autokaru 

 

 Długopis, można też zabrać mały notatnik/zeszyt  

 Coś do czytania – książka, gazeta, krzyżówki  

 

 

 

 

Po zapakowaniu bagażu głównego do luku bagażowego nie ma możliwości żeby w trakcie 

podróży do/z Grecji coś stamtąd wyjąć.  

Musicie przemyśleć czego będziecie potrzebować w trakcie jazdy                                                 

(te rzeczy pakujecie do torebki/plecaka, i zabieracie ze sobą do środka autokaru). 



BAGAŻ GŁÓWNY (torba, która będzie w luku bagażowym) 

 Oczywiście ubrania   
Wskazówki: 

 nie zabieramy całej szafy. Najlepiej sprawdzą się rzeczy, które się nie gniotą i w których 
czujemy się dobrze i swobodnie. W praktyce wygląda to zazwyczaj tak, że niezależnie od 
ilości zabranych ubrań chodzi się „w tym samym” – nie ma czasu na przebieranie  
się 5 razy dziennie  

 zabierzcie koniecznie kurtkę z kapturem - wiatrówkę lub inną (w zależności od prognoz 
pogody przed wyjazdem). Należy pamiętać, że odczuwalna temperatura z uwagi na wysoką 
wilgotność powietrza i wiatr jest często dużo niższa niż ta, która pojawia się w prognozie 

 nie pakujcie ubrań na oślep – na zasadzie „a może się przyda”. Dopasujcie sobie kilka 
konkretnych, codziennych zestawów – tak łatwiej ocenić czy wystarczy Wam ubrań. 

 warto mieć ciepłą bluzę i inne ubrania, które umożliwią Wam ubieranie się „na cebulkę” 
 zabierzcie coś nieco bardziej eleganckiego na zakończenie praktyk czy inne oficjalne 

wydarzenia – koszula/sukienka, według uznania 
 zabierzcie strój sportowy (dres, legginsy itp.) i wygodne buty (zwykłe „adidasy”)  
 jeżeli prognozy przed wyjazdem będą optymistyczne to warto zabrać strój kąpielowy –  

ale to raczej będzie opcja dla morsów   
 pamiętajcie o tym, że w miarę potrzeb będziecie mogli przeprać sobie we własnym 

zakresie bieliznę (na balkonach jest miejsce do suszenia prania/ręczników).  
 zabieramy ciepły strój do spania – w Grecji nie śpi się pod kołdrą, tylko pod 

prześcieradłem/kocem (spokojnie, w pokojach jest ogrzewanie)  
 zostawcie sobie trochę wolnego miejsca w torbie na ubrania, pamiątki i inne rzeczy 

kupione w Grecji 

 

 Kosmetyki i akcesoria do higieny osobistej  
Koniecznie – pasta do zębów, szampon, żel pod prysznic, dezodorant, kosmetyki do opalania.         
Inne według indywidualnych potrzeb. 

Wskazówki: 
 staramy się zabrać mniejsze opakowania – raczej nie ma szans na samodzielne zużycie 

500ml szamponu. Jeśli mamy taką możliwość zabieramy mniejsze opakowania (np. 250ml), 
żeby oszczędzać miejsce w torbie 

 w pokojach będą dostępne hotelowe ręczniki – należy jednak pamiętać, że nie służą one 
do wycierania walizek, podłóg czy butów. Do tych celów można sobie zabrać swoją 
prywatną, czystą ściereczkę  
Ręczników hotelowych nie wolno wynosić z pokoju, np. zabierać na plażę 

 

 Swój kubek (najlepiej taki, którego nie będzie szkoda jeśli źle zniesie podróż albo pobyt w Grecji)  

 

Dodatkowo obowiązkowo zabieramy: 
 otwarte głowy 
 kulturę osobistą 
 dobre nastawienie   

 

 
 

Miłego pakowania!  
Wasz pilot – Paulina Kubacka  


