No deixis per demà el que puguis fer avui...

• Fes una llista de tot el que creguis que t’has d’emportar i ves esborrant-la a mida que la vagis complint.
• Recorda que els diumenges hi ha molts establiments tancats i que si necessites comprar alguna cosa ho
hauràs d’haver fet abans.
• Tria allò que et vols emportar segons el viatge que facis i els dies que passis fora.
• Porta una muda de roba interior a l’equipatge de mà per si s’extraviés la maleta, així tindries un recanvi
mentre esperes que se solucioni l’incident.
• Encara que sigui estiu no oblidis agafar una peça d’abric per si el temps canviés bruscament i un paraigua
plegable.
• Les maletes, la roba, i el calçat han de ser còmodes. No estrenis sabates durant el viatge per si et fessin mal.
• Identifica el teu equipatge amb el teu nom complert i les teves dades, així si es perd serà més fàcil que te’l
tornin.
• La documentació, la farmaciola, els diners, els estris d’higiene, la càmera de fotos i demés equipatge de valor
és millor portar-los a l’equipatge de mà.
• Du una ampolla petita d’aigua a la bossa de mà.
• Fes una última revisió abans de tancar l’equipatge.
• Si viatges en transport públic hi ha un límit de pes d’equipatge. En els viatges aeris s’han intensificat les
mesures de seguretat i s’ha ampliat la llista d’objectes que no es poden pujar a bord, consulta-les.
• Arriba a l’aeroport una hora abans si es un vol nacional i dues hores abans si és internacional. Encara que et
sembli molt, el temps passa volant i s’hi hi ha cap incidència tindràs el temps per a que es pugui solucionar.
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