EQUIPATGE
Recomanem portar l’equipatge imprescindible ja que segurament al tornar portarà un excés del mateix, sobretot si ha viatjat a un
país amb un nivell de vida més econòmic.
Cal portar la roba adequada al clima i a la temperatura del país que es va a visitar. Haurà de ser còmoda i funcional, sobretot el
calçat. Recordi que rentar la roba a la bugaderia dels hotels és més pràctic i econòmic que pagar per l’excés d’equipatge.
Convé portar una bossa auxiliar plegable per la roba bruta o les possibles compres que pugui efectuar.
Algunes companyies aèries facturen pel número de maletes i no pel pes global de l’equipatge.
Utilitzi maletes no gaire noves ni cridaneres per dues raons: el tracte que reben en els aeroports no es gaire delicat i com més cridin
la atenció, més possibilitats hi ha de robatori.
Si viatja amb altres persones i porten més d’una maleta, tingui la precaució de repartir roba de tots en cada maleta. En cas de
retards o pèrdua serà molt útil.
És important preparar una petita farmaciola amb desinfectant, vendes, termòmetre, compreses, analgèsics, antitèrmics,
antidiarreics, laxants, antibiòtics, crema antifúngica i pomada antihistamínica, antiàcid estomacal, pastilles contra el mareig. Tot això
en petites quantitats i sobretot quan viatgi a països amb precàries condicions sanitàries.
Si vostè segueix algun tractament mèdic no s’oblidi la medicació i un certificat mèdic que li justifiqui a les duanes.
També convé que porti xancletes i tovalloles de platja, costurer, assecador i planxa de viatge, adaptador d’endoll universal,
repel·lent de mosquits i protector solar i labial.
Aquesta llista és només un recordatori. Segons el país que es visiti i la categoria dels hotels moltes d’aquestes coses no seran
necessàries perquè és podran adquirir amb facilitat i a un preu econòmic.
Per a entreteniment particular, no oblidi els seus llibres, revistes i diaris.
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