Checkliste før afrejsen af Dykcen / https://edyk.dk

•

Husk kreditkort, rejsecheck og lokal valuta, samt eventuelt kørekort.

•

Pas, billetter og vouchers fra rejsebureau. Skal dine børn have eget pas? Visum?

Udenrigsministeriet giver dig svaret op på enten um.dk eller deres app: Udenrigsministeriet
• Rejseforsikring. Husk det gule sygesikringsbevis kun dækker i Danmark, Færøerne og
Grønland og du skal have det blå sygesikringsbevis med i Europa, samt Norge, Island,
Liechtenstein og Schweiz.
Vi anbefaler desuden du tegner en privat rejseforsikring, der ofte dækker langt mere
end de to sygesikringskort og kan anskaffes til meget rimelige penge.
•

Kopier dit pas, visum, dykkercertifikat, kreditkort, kørekort, forsikringsbevis og billet.
Kopierne kan komme dig til gode, hvis du skulle miste din håndbagage eller lignende.

•

Skriv navn og adresse på din bagage, både derhjemme og på destinationen.

•

Skriv op hvad du har med på rejsen af værdifulde genstande. Hvis muligt, tag billede af
dit dykkerudstyr. Hvis din bagage bliver væk, får du brug for informationerne til
politirapporten og dit forsikringsselskab.

•

Nødvendige vaccinationer og medicin, solbeskyttelse, ekstra kontaktlinser eller briller.

•

Pak altid værdipapirer og medicin, som du er afhængig af i din håndbagage. Tag
eventuelt en kopi af recepterne med.

•

Check at alt snorkel- og dykkerudstyr er pakket og at alt fungerer som det skal, så du
eventuelt kan nå at supplerer i dit dykkercenter.

•

Husk at adskille blandt andet lygter, samt andre ting, hvor der kan dannes tryk under
flyveturen. Tag batterier ud af lygter og pak separat.

•

Vand blomster, lad en bekendt passe huset og fjerne post, træk stikket ud af fjernsyn,
kaffemaskine og andre elektriske maskiner (ikke fryser og køleskab medmindre de er
tømt og rengjort).

•

Check vejret på destinationen og husk det kan være koldt om natten.

•

Lav en kopi til familie og venner af din rejseplan med hotellets telefonnummer og dine
afgangs- og ankomsttider.

•

Gennemgå din tegnebog og din håndtaske inden afrejsen. Du kan sikkert undvære
meget af indholdet på rejsen.

•

Slå autosvar til din mailboks både på arbejdet og derhjemme.

•

Husk at slappe af og nyd ferien.

Hos edyk.dk kan du finde alt det badetøj, badesko og -udstyr som du skal bruge på ferien.
https://edyk.dk/

