Bagagem de Mão: Todos os Destinos
Viagem:


Cartões de embarque da aeronave e outros bilhetes de viagem

Identificação:


Passaporte ou carteira de identidade



Vistos



Carteira de motorista

Finanças:


Cartões de crédito



Dinheiro, incluindo moeda estrangeira trocada



Cheques de viagem

Confirmações:


Dados e endereço do hotel



Passagens aéreas e cartão de embarque



Informações sobre aluguel de carros



Dados sobre excursões românticas



Confirmações de outras reservas de surpresa



Seguro de carro e/ou de viagem

Saúde:


Documentos de vacinação



Medicamentos prescritos



Carteirinha(s) de convênio(s) médico(s)



Documentos de seguros de saúde



Contracepção



Aspirina, Ibuprofeno e pastilhas contra enjoo
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Medicação anti-histamínica e anti-diarreia



Pensos

Contatos:


Números de telefone de seu médico



Contatos de emergência



Empresas de cartão de crédito

Produtos de higiene pessoal e cosméticos:


Escova e creme dental



Pequena bolsa de maquiagens



Pente e/ou escova de cabelos

Entretenimento:


Câmera



Leitura para o voo



Fones de ouvido



Cobertor e travesseiro de viagem

Objetos de valor:


Joias

Uma troca de roupa:
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Mala despachada: Todos os Destinos
Roupas:


Shorts



Toda a lingerie importante!



Vestidos ou saias



Tops casuais



Roupas bonitas para sair à noite

Acessórios:


Sapatos e sandálias



Roupas de banho



Óculos de sol



Carregador para celulares, iPods e câmeras



Adaptadores elétricos



Cartões de memória e tripé para câmera



Câmera de vídeo



Pilhas extras



Mapas, livros de viagem e dicionário de tradução



Despertador de viagem



Mochila para passeios diurnos



Sombrinha ou poncho de viagem

Cosméticos:


Shampoo e condicionador



Sabonete e gel/creme de limpeza facial



Desodorante



Loção para mãos e corpo



Protetor labial



Itens de higiene pessoal



Fio dental



Pinças



Tesoura e lixa de unhas
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Produtos de depilação



Secador de cabelos e/ou alisadores



Repelente de insetos



Protetor solar



Soluções de lentes de contato e óculos ou lentes de contato extras



Lenços de limpeza



Kit médico de viagens

Romance:


iPod carregado com músicas românticas



CDs ou dock de iPod



Velas e fósforos



Bolhas para banheira



Óleo de massagem perfumado

Extras para Lua de Mel na Praia:


Livros ou Kindle



Gel de aloe vera ou de pós-exposição ao sol



Bolsa de praia (também pode ser usada para trazer lembranças para casa)



Chapéu de sol



Segundo biquini e toalha



Chinelos ou sandálias



Calçados para a água
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Extras para Lua de Mel Esquiando:


Roupa para a neve ou calças e jaquetas de esqui à prova d’água



Blusa de lã



Roupas interiores (como roupas íntimas longas)



Luvas



Faixa de cabeça ou chapéu quente



Cachecol ou protetor para o pescoço



Óculos de proteção



Esquis, bastões, botas de esquiar (considere enviar antecipadamente, como
encomenda expressa, para o seu hotel)



Meias de esqui



Aquecedores de mãos e pés



Botas a prova d’água para depois de esquiar



Cadeado para esqui



Bolsa para esqui

Extras para sair pela região ou para lua de mel em safári:


Botas ou calçados confortáveis para caminhada



Pequena bússola



Rede contra mosquitos (se necessário)



Binóculos



Roupas em cores neutras (inclua camisas de manga curta e longa, calças compridas
e shorts; evite roupas brancas ou brilhantes, que podem distrair os animais)



Chapéu de sol ou de safári



Guias sobre a vida selvagem
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