
 

Список важливих речей 
для туристичної поїздки 

 
 

За декілька днів: Найважливіше: Гаджети: Косметичка 
з собою: 

Косметичка 
у валізу: 

Перевірити погоду 

Скоригувати гардероб 

Завантажити карти в телефон 

Завантажити потрібні програми 

Роздрукувати квитки 

Роздрукувати броні 

Купити тур. страховку 
на hotline.finance 

Купити страховку житла 
на час від’їзду за кордон 
на hotline.finance 

Дізнатись у своєму банку 
про обслуговування 
в даній країні 

Зняти трохи готівки $ € 

Поповнити мобільний рахунок для 
роумінгу 

Спланувати дорогу 
з аеропорту до готелю 

Зареєструватися на рейс 

Купити грін карту на hotline.finance 
в разі автоподорожі 

Зарядити всі гаджети Звільнити 

пам'ять 
в телефоні / камері 

Завантажити книги в дорогу 

Встановити додаток 
hotline.finance з екстреними 
номерами телефонів 

 
 

Перед виходом з дому: 

Вимкнути всі прилади 

Перевірити крани і перекрити воду 

Викинути з холодильника продукти 

Полити квіти 

Перевірити з якого аеропорту або 
вокзалу ви їдете 

Перевірити паспорт / квитки броні 
/ гроші 

Зачинити вікна 

 
 

 
 

Паспорт 

Квиток 

Бронювання 

Страховка 

Гаманець 

Телефон 

Зарядка 

Навушники 

Powerbank 

Права 

 
 

 

   

 

   

 
 

Аптечка: 

Знеболювальний 
засіб 

 
Жарознижувальний 
засіб 

Від застуди 

Від алергії 

Антибіотики 

Від ударів 

Від захитування 

При отруєннях 

Від діареї 

Пластир 

Антисептик 

Індивідуальні ліки 
при хронічних 
захворюваннях 

   

 
 

   

 

   

 
 

 
 

 
   

Камера 

Карта пам'яті 

Зарядка 

Додатковий 
акумулятор 

Навушники / 
перехідник 

Електронна книга 

Адаптер в розетку 

 

 
 

 
 

 
 

 

Не забути: 

Штопор 

Парасолька 

Голка з ниткою 

Блокнот 

Сонцезахисні 
окуляри 

Фумігатор 

Сушарка 
для взуття 

 
Швейцарський 
ніж 

 
 

 

 

 
 

 
Інші 
дрібниці: 

Невеликі 
настільні ігри 

Журнал 

Адреси друзів, 
щоб надіслати 
листівки 

Льодяники 

Сумка, 
що складається 

Портативна 
колонка 

Вологі 
серветки 

Одноразові 
хустинки 

Дзеркальце 

Зволожувальний 
крем 

Очні краплі 

Засіб від 
захитування 

Антисептик 
для рук 

Гігієнічна 
помада 
   

 

 

 
 

Одяг: 

Шкарпетки 
та білизна 

Футболки 

Сорочки 

Сукні / спідниці 

Джинси / штани 

Толстовка або 
теплий светр 

Легка куртка 

Прикраси 
та аксесуари 

Одяг для сну 

Ремінь 

 

Додатково: Літо 

Панама або капелюх 

Шорти 

Купальник / плавки 

Парео 

 
Додатково: Зима 

Термобілизна 

Водолазка 

Теплі шкарпетки 

Дуже теплий 
светр 

Шапка і рукавички 

Зубна паста 
і щітка 

Шампунь / 
кондиціонер 

Гребінець 

Зволожувальний крем 

Бритва і засіб 
для гоління 

Засіб для 
вмивання 

Тонік для обличчя 

Дезодорант 

Набір 
для манікюру 

Пінцет 

Ватні палички 
і диски 

Маленький флакон 
парфумів 

Засоби гігієни 

Все для лінз 

Резинки для волосся 

Фен 

Рушник 

Сонцезахисний 
засіб 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Взуття: 

Кросівки 

Змінна пара 
взуття 

Святкове взуття 

Шльопанці 

 
www.hotline.finance 
страхування онлайн 

https://ad.admitad.com/g/944q1ip6aq5df2790713f3cd071992
https://ad.admitad.com/g/944q1ip6aq5df2790713f3cd071992
https://ad.admitad.com/g/944q1ip6aq5df2790713f3cd071992
https://ad.admitad.com/g/944q1ip6aq5df2790713f3cd071992
https://hotline.finance/ua
https://hotline.finance/ua

