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CE NU TREBUIE SĂ LIPSEASCĂ ÎN BAGAJUL DE CĂLĂTORIE  

LA MARE CU COPIII 
 

DE BAZĂ 
Set complet de îmbrăcăminte 
pentru fiecare membru, pentru 
fiecare zi 
O vestă și o pereche de pantaloni 
Lenjerie  
Costum de baie 
Prosoape mari și mici 
Pareo, tunică sau o cămașă lungă 
Pălărie, șapcă 
Ochelari de soare 

 Sandale, șlapi de plajă, altă 
încălțăminte comodă 
Cărți preferate 

 
PENTRU BEBE/COPII 

Scutece (cu rezervă) 
 Scutece de apă, slipii  

Prosop-poncho 
Articole de baie 
Bavete 
Cană, biberon 
Cearșaf impermeabil 
Pălărie, bandană, șapcă 
Sandale, șlapi, espadrile 
Ochelari  
Prosoape de baie 

 Cover-up sau tricou din bumbac 
(culoare deschisă) sau cămașa albă 

 Șervețele umede 
 Cărucior 
 Jucării, cărți, cărți de jucat 

Port-bebe 
 
ARTICOLE PENTRU ALIMENTAȚIE 

COPII 
Bol, farfurie și pahar de plastic, 
tacâmuri 
Șervețele umede, prosopel 
Termos pentru mâncare 

 Blender 
Sticluță bebe 
Mâncare pentru bebe 
Cereale în pungi de plastic (hrișcă, 

orez, cus-cus, ovăz, mălai) 
 

PENTRU PLAJĂ 
Geantă mare de plajă sau rucsac 
Ladă frigorifică sau geantă 
termoizolantă 
Echipament de înot: aripioare, 
colac, vestă, saltea 
Ochelari sau mască de înot 
Cuvertură largă 

 Pungi de plastic cu fermoar, 
pentru a colecta scoici, pietricele 
și costume de baie ude 
Prosoape pentru plajă 
Scaun-pliant de plajă 
Frisbee, minge de plajă, păhăruțe 
de plastic și alte jucării de plajă 
Găleată cu lopățică și forme 

 
ARTICOLE DE IGIENĂ 

Bețișoare de urechi, discuri de 
vată 
Periuțe și pastă de dinți 
Deodorant, parfum 
Gel de duș, săpun, șampon, 
balsam 
Pieptene, accesorii pentru păr 
Aparate de ras, cremă de ras 
Cremă de corp, ulei bebe 
Balsam pentru buze 
Demachiant sau apă micelară 
Cosmetică 
Articole pentru igienă intimă 
Buretă 
Placă de păr 
Cremă de plajă cu protecție solară 
(înaltă pentru copii) 
Forfecuță de unghii, pilă 

 
ALTELE 

Ac și ață 
Săpun de rufe 

 Fier de călcat de călătorie 
 
 

ECHIPAMENTE ELECTRONICE 
Cameră foto + încărcător 
SD-Card 
Laptop + încărcător 
Ipad + încărcător 
Telefon mobil + încărcător 
MP3 Player 
Căști 

 
ÎN MAȘINĂ 

Șervețele uscate și umede 
Prosopel 
Păhăruțe de plastic/hârtie 
Gustări 
Hârtie igienică 
Loțiune antibacteriană 
Apă, ceai 
CD/USB cu muzică 
Sistem de navigare GPS, hartă 
Palete, baloane, minge 
Cuvertură, pernuță, pernă de    
călătorie 

 Tacâmuri, boluri, pahare de 
plastic sau hârtie, cuțit mic 

Bol de plastic 
Termos cu cafea 
Gadgeturi 
Pungi de plastic 
Haine de schimb, vestă, șosete 
Umbrelă 

 
TRUSA MEDICALĂ 

Aloe Vera gel (în caz de arsuri 
solare) 

Spray de țânțari 
Trusa de prim ajutor 

 Medicamente (pentru febră, 
diaree, vome, dureri de burtă, 
de cap, alergii) 
Plasturi, pansament, spirt 

 Tinctură de gălbenele (în caz     
de arsuri solare) 

Pudră pentru copii 
Termometru 
Aspirator nazal 

 

 


