Pakkeliste
Grønland – Hvalsafari og hundeslæde på Diskoøen
Pakkeliste
Vi har udarbejdet en pakkeliste som hjælp til dig, når der skal pakkes til rejsen. Pakkelisten indeholder nogle
generelle informationer samt forslag til, hvad det er godt at medbringe på den aktuelle rejse.
Pakkelisten skal opfattes som en vejledning til hvad du KAN medbringe, og ikke som en liste over ting, som
du SKAL medbringe på rejsen, da ens behov og ønsker kan være meget individuelle. Vores erfaring er
imidlertid, at de nævnte ting er gode at medbringe.

Bagage
Medbring gerne en dagtursrygsæk der bl.a. kan medtages som håndbagage på flyet.
Som stor bagage (den man tjekker ind på flyvningerne) anbefaler vi, at du medbringer en blød sportstaske,
rygsæk, duffelbag el. lignende, da denne type taske er lettest at håndtere ved transfers, ombordstigninger på
skibe samt ved landgang m.m. Det er dog muligt at medbringe kuffert. Bemærk venligst, at du som
udgangspunkt selv skal kunne bære og håndtere din egen bagage på hele turen.

Støvler
Det er en god idé at medbringe gode vandrestøvler med en stiv sål (f.eks. vibram) og god ankelstøtte for at
undgå ankelskader. Da vi ikke skal vandre særligt meget på denne tur, kan et par almindelige vinterstøvler
man går godt i også bruges.
Det er en god idé at rejse med støvlerne på hjemmefra eller have dem med i håndbagagen, hvis bagagen mod
forventning, skulle blive forsinket.
Det kan være en god idé at medbringe "skopigge/ispigge/pigsåler" til at montere på ens fodtøj, og dermed
minimere risikoen for fald i glat føre.

Andet fodtøj
Let fodtøj, f.eks. sandaler eller alm. sko til indendørs brug.

Sovepose, lagenpose og liggeunderlag
Du skal IKKE medbringe sovepose, lagenpose og liggeunderlag på denne tur. Alle disse ting er allerede til
stede i hytten på Lyngmarksbræen på Diskoøen.

Tøj til hvalsafari og slædetur
1 uldtrøje og 1 fleecetrøje
1 par fleecebukser eller dynebukser
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1 varm hue / elefanthue (skal dække ørene)
1 par varme luffer
1 halstørklæde/halsedisse/buff
2 par tykke vandresokker
Evt. 2 par tynde indersokker
Svedtransporterende undertøj evt. uldent undertøj
1 tynd uldtrøje
1 vindtæt anorak eller jakke med hætte
Generelt vil det være bedst at være klædt med flere lag tøj, da man derved bedst kan tilpasse sig den
aktuelle vejrsituation.

Andet tøj
Rejsetøj
T-shirts
Skjorter/langærmet bluse
Strømper
Undertøj

Mod solen
Gode solbriller
Solcreme og læbepomade med faktor

Diverse
Pas, valuta, sygesikringsbevis og rejsedokumenter
Pengebælte
Medicin til eget brug
Ståltermokande til 1L pr. pers.
Evt. sovebrille (relativt lyst om natten)
Kikkert
Plasticpose/sort affaldssæk til at beskytte tøjet i rygsækken mod fugt
Toiletsager
Alkoholgel til at rengøre hænder før picniclunch.
Kamera og evt. ekstra batterier/ evt. oplader
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