
 
 
Israël/Palestina 2019    7 – 16 september 

Bagagelijst 
 

Wat heb je allemaal nodig? Wat neem je best mee? 
 
 

Administratief – financieel 
- Zakgeld in euro’s (voor €30) kan je ter plaatse wisselen naar NIS (New Israeli Shekel). Wij 

voorzien dat. 

- Identiteitskaart én internationaal paspoort (in je handbagage). 

- Een kopie van je internationaal paspoort (in je gewone bagage). 

- Mutas (World Assistance Card). Vraag voor alle zekerheid nog even bij je mutualiteit of alles 
in orde is met je reisbijstand! 

 
 

Bagage 
 

De bagagekoffer mag maximum 23 kg wegen. 
De handbagage mag maximum 12 kg wegen en mag maximum volgende afmetingen hebben: 55 op 
40 op 23 cm. 
 

- Drinkbus of camelback  
(Het nadeel van een camelback is dat je niet ziet hoeveel water je nog hebt. Dit kan cruciaal 
zijn tijdens onze staptochten.) 

- Zonnehoedje of –pet  
(Hou er rekening mee dat je in de woestijn ook best de nek beschermt!!) 

- Zonnebril 

- Zonnecrème (hoge factor!!!) en ’aftersun’ 

- Een kleine persoonlijke reisapotheek: (blaren)pleisters, iets tegen diarree, darmklachten, 
pijnstillers,... 
 

- Toiletgerief (eventueel lenzen-gerief) 

- Voor de dames: maandverband 

- Slaapkledij 

- Washandjes  

- Zwemkledij + badhanddoek (voor op het strand) 

- Ondergoed 

- Kousen 
 

- Kledij:  
o Draag gerust het uniform van je beweging.  



o Voorzie je op veel zon (lichte kledij) en weinig of geen regen 
o Korte maar zeker ook lange broek(en):  

Afritsbaar is aan te bevelen. We zullen bijna dagelijks plaatsen bezoeken waar korte 
broeken - voor jongens noch meisjes - gewaardeerd worden. 

o “Spaghettibandjes” en minirokjes zijn af te raden. Dames voorzien best twee sjaals: 
één om schouders en decolleté te bedekken en één om eventueel om de benen te 
slaan als rok, waar nodig. 

o Hemd met lange mouwen. 
o T-shirts 
o Iets warms voor ’s avonds en op het vliegtuig. 

- Stevige stapschoenen: degelijk profiel en hoge schoen om de enkels te beschermen op ruw 
terrein. 

- Eventueel sandalen 

- Een zak voor vuile was. 
 

- Schrijfgerief 

- Eventueel een fototoestel op eigen risico. 

- Een muziekinstrument (als je dat hebt en kan bespelen). Let wel: we sluiten geen speciale 
verzekering af voor de instrumenten.  

- Een klein gezelschapsspel 

- EN JE GOED HUMEUR! 
 

Wat moet je NIET meenemen? 
- Lakens. Deze zijn voorzien waar we logeren. 

- Een slaapzak. 

- Handdoeken. Die zijn ook voorzien waar we logeren. 
 


