
 
 

 
Paklijst 
 
Hier vind u een makkelijke lijst die u bij het inpakken van uw tas erbij kan houden. Zo vergeet u niks! 
 
Tip: Print deze lijst uit en streep af wat u al gepakt heeft. 
 

Accessoires:   

O  Reistas (neem bij voorkeur een zachte reistas mee i.p.v. een vliegtuigkoffer)  

O  Slaapzak (ken)  

O  Kruik (het kan ‘s nachts koud zijn in de tent of accommodatie) 

O  Aanmaakblokjes haardvuur   

O  Lucifers   

O  Multitool zakmes (niet in handbagage!) 

O  Hoofdlamp/zaklamp  

O  Waslijn/wasknijpers  

O  Reiswasmiddel 

O  Zonnebril 

O  Verrekijker (bij voorkeur ieder een eigen verrekijker, je wil namelijk niets missen!) 

O  Universele wasstop (voor als er geen stop in de wastafel zit) 

O  Slotjes voor de reistas 

O  Packing Cubes (om je spullen georganiseerd te houden in je reistas) 

O  Micro handdoek (en) (Campsite) 

O  Keukendoek/Theedoek (Campsite, Self Catering) 

O  Tentlampje (Campsite) 

 
 
Kleding: (de 'standaard' garderobe hebben we buiten beschouwing gelaten 

O  Dikke pyjama (voor de koude nachten) 

O  Wandelschoenen/Stevige schoenen 

O  Wandelsokken 

O  Windjack 



O  Vest/Trui 

O  Muts (voor de echte koukleum, in de ochtend en avond kan het soms fris zijn of waaien) 

O  Pet/hoed 

O  Lange (afrits)broeken) 

 
 
Elektra: 

O  Camera met voldoende geheugenkaartjes 

O  Camera acculader voor auto (op usb aan te sluiten) 

O  Voldoende accu’s voor de camera 

O  Selfie stick  

O  Telefoon oplader 

O  Accupak/Powerbank met voldoende capaciteit en op te laden via USB (auto) (bijv. wakawaka 
power 10) 

O  Verloop/wereldstekker 

O  Stekkerdoos of powercube (je kunt dan met 1 verloopstekkers meerdere apparaten opladen) 

O  Usb autolader met minimaal 2 aansluitingen (voor het opladen in de auto) 

O  Headphone voor in het vliegtuig 

O  Kabelorganiser (handig tasje om de vele oplaadkabels en opladers netjes op te bergen) 

O  Muziek CD of playlists op telefoon voor in de auto 

 
 
Medicatie/Verzorging: 

O  Deet muggenwering 

O  Prikweg/Azaron (na insectenbeet) 

O  Travel John (handig als de nood hoog is en je bent op safari) 

O  Hand desinfectiegel 

O  Zonnebrand  

O  Immodium 

O  Paracetamol 

O  ORS 

O  Malariapillen (indien nodig) 

O  Pleisters 

O  Compeed blarenpleisters 

O  Pincet 



 

O  Neusspray 

O  Lenzenvloeistof (indien nodig) 

O  Labello 

O  Handcreme/Body Lotion/Gezichtscreme (het is erg droog, dit kun je merken aan je huid) 

O  Vaccinatie boekje 

O  Zakdoekjes/Vochtige doekjes 

O  EHBO kit (eventueel, er ligt ook een ehbo kit in de huurauto, bij gebruik betaal je een klein bedrag) 

O  Luiers (reizen met kinderen) 

 
 
Overig: 

O  Paspoort (bij aankomst op de luchthaven dient je paspoort nog 6 maanden geldig te zijn!) 

O  Geboorte certificaat (bij reizen met minderjarige kinderen) 

O  Tickets 

O  Bankpas (geschikt voor wereldbetalingen) 

O  Credit card (noodzakelijk om de borg voor de huurauto te voldoen) 

O  Cash geld (pinnen bij aankomst op het vliegveld) 

O  Bankpaslezer / Random reader / Digipas 

O  Rijbewijs  

O  E-reader/ipad/boek 

O  Portemonnee 

O  Roadbook + Vouchers 

 
Optioneel: 

O   Lakenzak 

O   Reiskussen/Kussensloop 

O   Zwemkleding (in de wintertijd is het zwembadwater vaak koud en niet verwarmd) 


