
 
Ką reikia pasiimti? 

 Galiojančią asmens tapatybės kortelę arba galiojantį pasą bei šio dokumento kopiją 

(laikykite ją atskirai nuo originalų kelionės metu. Taip pat rekomenduojama palikti 

asmens dokumento kopiją savo šeimos nariams); 

 Galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę; 

 Miegmaišį ir kilimėlį (nes gali tekti gyventi palapinėse), rankšluostį; 

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

pat atvykimo į Taizé kaimelį, todėl į autobusą su savimi patariame pasiimti pagalvėlę, 

apklotą taip pat būtiniausias higienos priemones; 

 Mažajame bagaže, kurį pasiimsite su savimi į autobusą taip pat turėkite maisto kelionei 

pirmyn (2 dienoms, pritrūkus maisto, jo bus galima įsigyti degalinėse, bei miestuose, 

kuriuose praleisime po dieną). Kelionei atgal taip pat galima turėti maisto iš Lietuvos, 

tačiau žiūrėkite, kad jis per savaitę nesugestų; 

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

ir netgi nuo peršalimo); 

 Kiekvienai buvimo Taizé dienai turėti bent po vieną apsauginę kaukę ir ją nešioti pastatų 

viduje, išskyrus kambarį ar kitą apgyvendinimo vietą, kurioje būsite apgyvendinti (arba 

turėti daugkartinę veido kaukę). 

 Šiltų drabužių (nes naktys ir ypač rytai būna šaltoki, taip pat šaltoka gali būti ir 

važiuojant autobusu, tad šilti drabužiai pravers); 

 Lengvą polietileninį apsiaustą nuo lietaus arba skėtį; 

 Vasarą Taizé dažniausiai vyrauja karšti orai, todėl nepamirškite atsivežti marškinėlių, 

šortų ir kepurės; 

 Užrašų knygelę, rašymo priemonę; 

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

prisiskambinti iš Lietuvos, o jūs galėtumėte pasiskambinti į Lietuvą. Telefono įkroviklį, 

USB laidą skirtą krauti telefonui ir šakotuvą/prailgintuvą, nes rozečių kaimelyje nėra 

daug. Išorinę bateriją (power bank); 

 Jei turite įsidėkite muzikos instrumentų; 

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

suvenyrų. Eurų jums taip pat reikės Vokietijoje. Be to, būtų gerai turėti kelis zlotus, nes 

tualetai Lenkijoje, kurią kirsime, yra mokami; 

 Vykstate į piligriminę kelionę, taigi neprisiimkite per daug daiktų; 

 Gerą nuotaiką. 

Ko negalima pasiimti? 

 Alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų; 

 Mini šortų. 


