
 
Ką reikia pasiimti? 

 Galiojančią asmens tapatybės kortelę arba galiojantį pasą bei šio dokumento kopiją. 

Kelionės metu turėkite ją/jį autobuso salone, ne bagažo skyriuje! (Saugokitės kišenvagių. Jeigu 

būsite apgyvendinti šeimoje, asmens dokumentą palikite jų namuose ir su savimi nešiokitės tik 

dokumento kopiją. Jeigu būsite apgyvendinti ne šeimoje, turėkite dokumentą su savimi, 

dokumento kopiją palikite bendro apgyvendinimo vietoje). Taip pat rekomenduojama palikti 

asmens dokumento kopiją savo šeimos nariams Lietuvoje. 

 Galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę. 

 Miegmaišį ir kilimėlį, kurį galėtumėte pasikloti po miegmaišiu, jei reikėtų miegoti ant 

grindų. Abu būtini! 

 Šaukštą ir puodelį valgymui, daugkartinį medžiaginį maišelį arba kuprinę dalinamam 

maistui susidėti. 

 Didžiojo bagažo, kurį pasidėsite į autobuso bagažo skyrių, nebus galima išsiimti iki 

atvykimo į Vroclavą, todėl į autobuso saloną su savimi patariame pasiimti pagalvėlę, apklotą 

taip pat būtiniausias higienos priemones. 

 Mažajame bagaže, kurį pasiimsite su savimi į autobuso vidų, turėkite maisto kelionei 

pirmyn ir atgal (pritrūkus maisto, jo bus galima įsigyti degalinėse). Pirmą maitinimą gausime 

gruodžio 28 d. vakare. Šeima ar parapija jums pasiūlys pusryčius kiekvieną dieną ir pietus sausio 

1 d. Nuo gruodžio 29 iki 31 d. maisto daviniai pietums ir vakarienei bus dalinami įvairiose 

miesto centro vietose ir palapinėje šalia Hala Stulecia (Šimtmečio) salės. 

 Šiltų drabužių (pirštines, kepurę, šaliką, šiltas kojines, megztinį, kelnes, žieminius batus). 

 Rankšluostį. 
 Mažą kilimėlį ar pagalvėlę, kurią galėtumėte pasitiesti ant grindų Hala Stulecia salėje, 

didelėse palapinėse bei bažnyčiose pamaldų ir teminių susitikimų metu. 

 Vaistinėlę (kuo platesnė jos sudėtis, tuo geriau. Patariame turėti vaistų nuo supimo-

pykinimo, peršalimo). 

 Mobilų telefoną su aktyvuota ryšio užsienyje (Roaming) paslauga, kad jums galėtų 

prisiskambinti iš Lietuvos, o jūs galėtumėte pasiskambinti į Lietuvą. 

 Telefono įkroviklį, išorinę bateriją (powerbank). 

 Kelionpinigių. Jei pakeliui ar grįžtant atgal kur nors norėsite pavalgyti ar nusipirkti 

suvenyrų. Lenkijoje (Vroclavas) cirkuliuojanti valiuta – zlotas! Reikiamą zlotų kiekį patariame 

įsigyti Lietuvoje arba naudotis bankine kortele. Be to, būtų gerai turėti kelis zlotus tualetams 

pakeliui į Vroclavą ir grįžtant iš jo. 

 Užrašų knygelę ir rašymo priemonę. 

 Jei grojate, muzikos instrumentų... 

 Atsidėkoti jus priėmusiai šeimai, pasiimkite nedidelę simbolinę dovanėlę/suvenyrą (pvz. 

atvirukų/lietuviškų saldumynų/albumą apie Lietuvą/kalendorių su Lietuvos vaizdais ar pan.) arba 

kažką panašaus, kas reprezentuotų mūsų šalį, miestą. 

Pastaba: Vykstate į piligriminę kelionę, taigi nepasiimkite per daug daiktų. Pirmą ir paskutinę 

susitikimo dieną gali reikėti eiti su bagažu gana toli. Be to, savo daiktus turėkite su savimi, o ne 

bendrą bagažą su draugu/-e, broliu/seserimi vienoje kuprinėje. 

Ko negalima pasiimti? 

 alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų. 


