PRZYGOTOWANIE DO SAFARI
Co trzeba zabrać ze sobą na Safari?
Na safari najlepiej zabrać dwie miękkie torby w rodzaju worka marynarskiego: jedną, z większością rzeczy, które
będą przeznaczone do użytku w obozie, lub w domkach; i mniejszą, która będzie podróżowała z Państwem w
samochodzie, a w której będziecie Państwo przechowywali sprzęt fotograficzny, krem przeciwsłoneczny, kapelusz,
kurtkę i inne rzeczy osobiste.
Spakowanie się i Bagaż na Safari, czyli co spakować na safari
Poniższa lista obejmuje wszystko, czego będziecie Państwo potrzebowali podczas różnych aktywności na safari, zaś
na podstawie indywidualnego planu safari możecie Państwo zechcieć skrócić lub zmienić poniższą listę.
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Dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne - najlepiej z filtrem polaryzującym.
Kapelusz od słońca
Koszulki polo, bawełniane koszulki z krótkim i koszule z długim rękawem
Krótkie spodnie - szorty
Długie spodnie
Bielizna (biustonosz sportowy zalecany na wyjazdy w poszukiwaniu zwierząt, ponieważ drogi mogą być
nierówne i wyboiste) oraz skarpetki
Dobre buty do chodzenia (mogą to być buty do biegania/obuwie tenisowe)
Sandały
Ciepła kurtka typu anorak lub parka,
Aparat fotograficzny i sprzęt wideo
Jeśli nosicie Państwo soczewki kontaktowe, zaleca się zabrać ze sobą okulary w przypadku podrażnienia oczu
przez kurz i pył
Lornetki są bardzo polecane
Osobiste przybory toaletowe
Tabletki zapobiegające malarii
Krem nawilżający, balsam do ust i balsam do opalania
Odstraszacz owadów np. Tabard, Rid, Jungle Juice itp.
Podstawowy zestaw medyczny (aspiryna, plastry, środki przeciwbiegunkowe np. Imodium, krem
antyseptyczny i krem antyhistaminowy itd.)
Chusteczki higieniczne/chusteczki nawilżone np. "Wet Wipes"
Wizy, bilety, paszporty, pieniądze i ważne dokumenty
Wodoodporne/pyłoszczelne etui/pokrowce na aparaty fotograficzne.
Kłódki na bagaż podczas lotów międzynarodowych i regionalnych
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Wystarczająca ilość baterii, lub ładowarka
Lekki strój przeciwdeszczowy na miesiące pory deszczowej
szalik i rękawiczki (może być zimno w nocy i wczesnym rankiem)
Kostium kąpielowy,
Odpowiedni atlas ptaków, jeśli jesteś zapalonym ornitologiem amatorem
Dobra latarka i zapasowe baterie.
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