
MONT VENTOUX ON WHEELS

Paklijst 2017

Alles moet in 1 tas, bijvoorbeeld een sporttas of een backpack. Een koffer is lastig in de bus en het huisje.

Deze lijst is inclusief dat wat je aantrekt in de bus.

Zorg ervoor dat je tas voorzien is van een label/sticker met je naam!

Aantal: Kleding: Opmerking:

2x Lange broek

2x Korte broek

7x Sokken (paar)

7x Ondergoed

7x Hemden Optioneel

3x T-Shirts

1x Trui of vest

1x (Warme) jas s Avonds koelt het snel af.

Slippers Voor tijdens het douchen

Zwembroek/badpak Let op de campingregels: geen grote (surf)zwembroeken (Alleen strakke zwembroek toegestaan)

Schoenen

Aantal: Kleding: Opmerking:

1x Loopbroek of afritsbroek

1x Wandelschoenen (paar)

2x Wandel-/sportsokken (paar) Halverwege kan je schone sokken aan doen (helpt tegen blaren)

1x Windjack Het kan koud zijn op de berg

1x Trui / vest Als je niet beschikt over een windjack voldoet een trui of vest ook.

1x Zonnebril

Zonnebrand

Pet Optioneel

Thermo shirt Optioneel (bovenop kan het koud zijn)

Sjaal/Handschoenen Optioneel (bovenop kan het koud zijn)

Aantal: Kleding: Opmerking:

1x Slaapzak Deze mag apart van de tas meenemen, denk aan de label met naam.

1x Laken voor om het matras

1x Kussensloop Eigen kussen mee? Neem deze dan mee in de bus!

1x Pyjama (o.i.d.)

Zaklamp

Toilettas Shampoo, douchegel, tandenborstel en tandpasta,zeep, zonnebrandcreme, lenzen en after sun 

2x Handdoeken en washand + Evt. 1 badhanddoek voor bij het zwembad

1x Theedoek

2x WC rollen

Medicatie

Le
t o

p:

Algmeen

Beklimming Mont Ventoux

Op de berg is het beter om meerdere laagjes kleding te dragen, dan te dikke kleren.

Overnachting



Rugzak (denk aan label met naam) voor in de bus

Ontbijt en Lunch

Drinken

Snoepjes / Koekjes

Portemonnee Zakgeld (max. €50,00), ID-kaart/Paspoort, Pas zorgverzekering, evt. reisverzekering)

Medicatie Denk ook aan reistabletten e.d.

Medische gegevens Schengenverklaring / Medicijnenpaspoort  (in eigen bezit of bij begeleider)

Busr
eis

Overig

Adressenboekje Telefoonnummers familie, Tel. Nr. om je pas te blokkeren, Tel. Nr. verzekeringen

Woordenboekje FR-NE

Spelkaarten/spellen

Mobiel + lader

Tijdschrift/mp3-speler

Belangrijk!!

Zet je voicemail uit, dit kost geld in het buitenland

Is je paspoort / ID-kaart nog geldig? 

Zet je dataroaming uit, dit kan geld kosten in het buitenland

Eve
ntu

eel


