CHECKLIST
TROPENREIZEN
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Travel:
Lakenzak
Lichtgewicht
slaapzak
Day pack
Bidon
Zaklamp
Regenhoes

EHBO kit
Lonely planet
Klamboe
Tansporthoes rugzak
Cijferslot
Cameratas

Tie rips
Plastic zakjes
Duck tape
Tekentang
Waterfilter
Micro Towel

Karabiners
Tekentang
Matje
Waterschoenen
Tandenborstel
Shampoo

Schoeisel & Kleding:

Persoonlijke uitrusting:

Berg en
Wandelschoen
sandalen en slippers
Wandelsokken
No muskiet hemden
Afristende broek
UV werend petje

Naaigarnituur
Notitieboekje
Noodfluitje
Reisverzekering
Vliegtickets
Reisdocumenten

Pack away jack
Wicking shirt
Zwemkleding
Duikbril
Korte broek
Fleece trui

Zakmes
Verrekijken
Heuptas
Geldriem
Reserve veters
Medicijnpas

