
„Családi utazás előtt mindig nyugodt vagyok!” :-)

Hova utazunk?
Mikor?
Hány napra?          
Az hány éjszakát jelent? :-) 

A gyerekeknek bepakolnivalók listája

Az utazáshoz:
Gyerek neve:

  

Gyerek neve: Gyerek neve: 

Kényelmes ruha az utazáshoz

Zokni vagy cipő/szandál

Pulóver

Takaró

Napellenző az autóba

Gyerekülés/Ülésmagasító

Játéktartó (az ülés 
háttámlájára)

Gyerek CD, DVD 

Kézi táskába/pelenkázótáskába:
Gyerek neve:
  

Gyerek neve: Gyerek neve: 

Pelenka (1 napi mennyiség)

Popsitörlő (kis kiszerelés)

Popsikrém (kis kiszerelés)

Pelenkázó alátét

Kézfertőtlenítő

Nedves kéztörlő

Váltóruha (1 body, 1 nadrág, 
vagy rugdalózó)
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Kendő vagy sapka 

Előke

Textilpelenka/papírtörlő

Papír zsebkendő

Cumisüveg/Itatópohár

Cumi

Ital (gyümölcslé, babatea, víz)

Étel (rágcsálnivaló, gyümölcs, 
bébiétel, babakeksz, tápszer)

Fogkefe, fogkrém

Kisméretű zacskók 
(szemétnek, használt 
pelusnak)

Napozókrém (6 hónaposnál 
idősebbeknek)

Lázmérő

Láz és fájdalomcsillapító

Hasfájás elleni cseppek

Hányáscsillapító (hajóút, 
hosszú autós útnál)

Egyéb gyógyszer (ha 
szükséges)

Mellszívó (ha szükséges)

Játékok (Plüssjáték, rágóka, 
könyv, alvóka, kispárna)*
* zenélő, csörgő, hangot adó játékokat csak erős idegzetű szülők csomagoljanak kézitáskába! :)

Gyerekbőröndbe:
Gyerek neve:
  

Gyerek neve: Gyerek neve: 

Rövid ujjú body vagy póló 
(napi 1) + 2 extra*

Rövidnadrág/ rövid szoknya/ 
napozó/kisruha (napi 1)+ 2 
extra*
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Hosszú nadrág (farmer, 
leggings) (2naponta 1 db)

Játszós nadrág (2 db)

Pulóver – kapucnis vagy sima 
(2naponta 1 db)

Pizsama/Hálózsák (2 db)

Zokni (napi 1 db)

Alsónemű (napi 1 db + 2 
extra)

Fürdőruha/fürdőnadrág 
(úszósapka)

Törölköző (fürdőlepedő, 
kéztörlő, strandtörölköző)

Ágynemű vagy csak huzat (ha 
nincs a helyen!)

Lepedő (2 db, ha nincs a 
helyen!)

Gumilepedő (1 db)

Kabát (1 db)

Esőkabát (1 db)

Kalap/sapka/kendő (3 db)

Cipő (1 pár)

Szandál (1 pár)

Papucs (1 pár)

Puhatalpú/mamusz (1 pár)

Pelenka (az út időtartamára 
megfelelő mennyiség)

Úszópelenka (az út 
időtartamára megfelelő 
mennyiség)

Popsitörlő (1-2 nagy csomag)

Babafürdető (kis kiszerelés)

Baba hajsampon (kis 
kiszerelés)

Baba testápolókrém/hintőpor

Fültisztító 

Hajkefe/fésű

Hajcsat/hajpánt

WC papír
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Bili/WC szűkítő

Kisméretű zacskók 
(szennyesnek, szemétnek, 
vizes ruhának)

Körömvágó olló

Bébiőr

Éjjeli fény

Cumisüveg melegítő

Babának: kés, villa, kiskanál, 
kistányér, pohár, almareszelő, 
zárható műanyag tál)

Bébiétel (néhány üveg)

Krém csípésre (Fenistil)

Sebtapasz

Orrspray (+orrszívó)

Körömvágó olló

Vízhőmérő fürdetéshez

Esővédő a babakocsira

Napernyő babakocsira
* az extra azért kell, ha nincs mosási lehetőség, vagy nincs kedved a nyaralás alatt mosni!

Külön bepakolni: 
Gyerek neve:
  

Gyerek neve: Gyerek neve: 

Babakocsi

Babahordozó

Kenguru/Hordozókendő

Utazóágy

Utazókád

Hordozható etetőszék
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Strandtáskába:
Gyerek neve:
  

Gyerek neve: Gyerek neve: 

Pléd

Napernyő/sátor (nem 
tengerparti helyre)

Labda

Vízi játékok

Úszógumi/karúszó

Matrac (pumpával)

Homokozó készlet

Hűtőtáska

Egyéb bepakolnivaló: 
Gyerek neve:
  

Gyerek neve: Gyerek neve: 

A szállás címe:
Telefonszáma:

És készen vagyok, megcsináltam! :-)
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