ZEILVAKANTIE CHECK LIST
Voordat je gaat genieten van een Zonnige Zeilvakantie hierbij een paar tips
Neem niet teveel bagage mee! 10 kg per persoon is een goede vuistregel!
Koffers met frame zijn niet te bergen aan boord. Gebruik daarom liever een sporttas of roltas.
Zie ook het informatiepakket dat samen met de factuur is opgestuurd.
Documenten en valuta
Een geldig paspoort of identiteitskaart
Vaarbewijs
Marifooncertificaat (verplicht bij jachthuur Kroatië)
Een geldig visum (verplicht in Turkije)
Verzekeringspapieren/pas/polis
Geld – voldoende contant geld en bekijk voor vertrek de lokale valuta!
Bankpas
Creditcard
Ticket
Papierwerk
Alle verhuurpapieren zoals base‐informatie met contact gegevens van verhuurder
Voucher van Zeilnet of Boarding pass van de verhuurder
Indien in flottielje verband: Deelnemerslijst van de flottielje
Informatiepakket ‐ Lezen, uitprinten en meenemen
Hier staan uitgebreid tips en aandachtspunten voor de schipper
Kleding
Zwemkleding – bikini of zwembroek
T‐shirt of topjes
Korte broeken / shorts
Jurk of rok
Ondergoed en sokken
Pyjama – lichtgewicht materiaal in de vorm van een t‐shirt en korte broek; wellicht kun je een
nachtje aan dek slapen, onder de sterren!
1 lange broek – voor als het ’s avonds koud is
1 trui, vest of fleece ‐ voor als het ’s avonds afkoelt
1 lichtgewicht regenjack
Handdoek (Bedlinnen zijn aan boord behalve bij sommige verhuurders in Italië)
Schoenen
Bootschoenen of gympen (geen zwarte zolen) Blote voeten is ook lekker.
Badslippers
Sandalen of sneakers

Toiletartikelen
Shampoo en conditioner ‐ bij voorkeur in kleine verpakkingen van 100 ml
Zonnebrandcrème – het liefst factor 30+ of 50+ (geen olie want hierdoor wordt het dek glad)
Aftersun
Deodorant
Gezichtscrème
Tandenborstel en tandpasta
Bril, contactlenzen en oogdruppels
Lippenbalsem met beschermingsfactor
Scheermes en scheerschuim
Medicijnen
Pilletjes tegen zeeziekte
Pleisters
Paracetamol
Eigen medicijnen – zorg ervoor da je medicijnen in de originele doos zitten om verwarring bij de
douane te voorkomen
Eventueel Anti histamine crème of pil
Pijnbestrijding – er is een EHBO‐kit aan boord, maar als je voorkeur hebt voor bepaalde medicijnen,
neem ze dan mee!
Elektronica
Telefoon + lader
Adapters – sommige landen hebben andere oplaadpunten!
Laders voor alle apparaten
12 v oplader boot
iPad
iPod
Camera + onderwatercamera
Favoriete muziek
Extra’s
Zonnebril
Hoed of pet
Zaklamp en eventueel een zakmes
Boek
Oordopjes en een oogmasker (voor de lichte slaper)
Snorkelset
Opblaasbare zwemring of matras
Pakje kaarten

Wij wensen allen een goede vaart en veel zeilplezier!!!!
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