Paklijst Eendracht
Naast je standaard kleding en toiletspullen voor de zeilreis hebben wij een kleine checklist met belangrijke zaken die
handig zijn om mee te nemen. Je kunt uiteraard zelf nagaan wat voor jou relevant is.
Belangrijke zaken
 Een geldig reisdocument VERPLICHT
(paspoort/ID-kaart)
 Visa (meer informatie op: www.cibtvisas.nl)
Niet voor elke reis nodig.
 Vervoer tickets (Denk aan vliegtickets etc.)
Let op! vloeistofverpakkingen in handbagage
vliegreis (max. 100 ml)
 Inentingen (meer informatie:
www.ggdreisvaccinaties.nl)
 Contant geld (euro's) (aan boord is het niet
altijd mogelijk op te pinnen)
 Bankpas/creditcard
 Sluit een reisverzekering af VERPLICHT
(Af te sluiten bij uw eigen verzekeraar)
 Sluit een annuleringsverzekering af
AANBEVOLEN
(Af te sluiten bij uw eigen verzekeraar)
 Verzekeringspasje zorgverzekering
 Handdoeken
Kleding










Regenjack/pak
Schoenen met stroeve zool
Regenlaarzen/zeillaarzen (niet verplicht)
Zwemkleding (voor zonnige zeilreizen)
muts en sjaal(voor de koude nachten)
Voldoende warme kleding (laagjes)
Rugtas (voor als je van boord gaat)
Thermo ondergoed (afhankelijk van
bestemming)
Zonnebril + brillenkoord (brillenkoord aan
boord gratis te verkrijgen, op=op)

Gezondheid/medicatie
 Eigen medicatie*
 Anti-zeeziektepillen (Primatour
Reistabletten, verkrijgbaar bij apotheek)
 Insectenafweermiddel (Deet)
 Zalf voor insectenbeten
 Pijnstillers
 Zonnebrand
 Aftersun
Ontspanning
 Boeken/e-reader
 Muziekinstrument (in overleg met kantoor)
 Fototoestel(Erg leuk als wij de foto's ook
krijgen;))
 Snorkelset (zijn aan boord ook aanwezig,
voor de eilandhopreizen)
 Waterschoenen (voor zonnige
bestemmingen en eilandhopreizen)
 Eventuele duikspullen (in overleg met
kantoor, voor eilandhopreizen)
Overige
 Adressen thuisblijvers
 Belangrijke telefoonnummers (bv. blokkeren
pinpas, ICE)


Door de beperkte hutruimte geldt het
advies bagage mee te nemen in een
weekendtas, plunjezak, rugzak of sporttas,
geen harde koffer.



Beddengoed en kussens zijn aanwezig aan
boord.

* Medicijnen mee op reis
In veel landen is het bezit en het gebruik van medicijnen die onder de Opiumwet vallen verboden. Op overtreding
van die wet staan strenge straffen. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen, kan je dus niet zomaar meenemen
naar het buitenland of aan boord van de Eendracht. Hiervoor heb je een Schengenverklaring nodig, of een
Engelstalige medische verklaring, met eventueel een Apostillestempel.
Klik op de volgende link voor meer informatie: https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

