Pakkelisten til din sommerhusferie
Du står og skal snart i sommerhus. Taskerne er egentlig pakket og du er ved at være klar. Men
har du nu også husket af få det hele med?
Det er der mange der spørger sig selv om, og derfor giver vi dig her en samlet pakkeliste for alt
det du skal huske at have med på ferien.
Nogle af tingene på listen er næsten obligatoriske, mens andre mere afhænger af dine behov og
forventninger til sommerhuset. For eksempel om du selv gør rent eller om du bestiller rengøring
hos os.
Listen her er derfor lige så meget en inspirationskilde til hvad du får brug for på din sommerhusferie.
Inden du tager afsted
Inden du sætter dig kursen mod sommerhuset, er der lige nogle ting der er gode at have styr på
derhjemme. Det er så surt at sidde i bilen og tænke på den skraldespand der ikke blev tømt.
⃣ Luk døre og vinduer
⃣ Skru ned eller sluk for varmen
⃣ Tøm køleskabet, eller tjek dato på alle varer
⃣ Tøm alle skraldespande
⃣ Afmeld eventuelle aviser og blade
⃣ Spørg måske din nabo om han/hun ikke vil tømme postkassen og vande blomsterne
Papirer og identifikation
Når du tager på ferie, også hjemme i Danmark, er det vigtigt at du har alle dine papirer og identifikation med. Du skal derfor huske
⃣ Kørekort
⃣ Lejebevis/bookingbekræftelse (Den skal du også bruge ved nøgleudleveringen)
⃣ Sygesikringsbevis
⃣ Registreringspapirer på bilen og forsikringspapirer
⃣ Kreditkort / kontanter
Lejebeviset/bookingbekræftelsen skal du medbringe enten i printet form eller på mobil eller
tablet.

Elektronik
Elektronikken er efterhånden blevet en fast del af hverdagen, og derfor skal en del af det også
med på ferie.
⃣ Mobil / tablet / PC
⃣ Opladere til alle medbragte enheder
⃣ Kamera
⃣ Ekstra batterier
Hvis ikke du bruger din telefon som GPS, kan det være en god idé også at huske en GPS, så det
bliver nemt at finde rundt i området.
De fleste af vores huse har internet. Tjek gerne inden afrejse om der også er internet i det hus du
har lejet. Ellers kan det være en god idé at købe mere data eller medbringe mobilt bredbånd.
Til køkkenet
I alle vores sommerhuse er køkkenet udstyret med hvad der hører sig til af gryder, pander, glas
og service. Det kan dog variere fra hus til hus hvad der præcis er i køkkenet. Det kan være
forskelligt hvad hver enkelt familie vælger at medbringe, da det beror sig på de enkeltes behov.
Vi giver dog en liste her af ting der hurtigt bliver brugt op, og som altid er rare at have i køkkenet.
⃣ Køkkenrulle
⃣ Bagepapir
⃣ Stanniol
⃣ Servietter
⃣ Kaffefiltre
⃣ Opvaskemiddel / opvasketabs
⃣ Håndsæbe
⃣ Karklude og viskestykker
⃣ Fryseposer og skraldeposer
⃣ Krydderier
⃣ Diverse rengøringsmidler (specielt hvis du vælger selv at gøre huset rent)
Du kan også leje en linnedpakke hos os, der indeholder sengelinned, håndklæde samt
viskestykke til 1 person.

Til badeværelset
Vi kan ikke glemme alle de almindelige ting som der normalt står hjemme på badeværelset. Der
kan være mere end du lige tror, men vi anbefaler at huske:
⃣ Tandbørste og tandpasta
⃣ Shampoo, balsam og andet til badet
⃣ Håndsæbe
⃣ Cremer, deodoranter og hvad du ellers bruger til personlig pleje
⃣ Toiletpapir
⃣ Håndklæder
⃣ Plaster og andet førstehjælpsudstyr
⃣ Negleklipper
⃣ Makeup (hvis du bruger det)
⃣ Eventuel medicin du bruger
⃣ Midler mod myg
Du kan også leje en linnedpakke hos os, der indeholder sengelinned, håndklæde samt
viskestykke til 1 person.
Til soveværelset
Du kan som nævnt leje en linnedpakke hos os, enten en pakke kun med sengelinned eller en
pakke med sengelinned, håndklæde samt viskestykke, hvis du gerne vil slippe for besværet for at
medbringe det selv. Hvis du selv medbringer sengelinned, skal du huske:
⃣ Dyne- og pudebetræk
⃣ Lagen
Til hyggen
En sommerhusferie er ofte lig med hygge, lige meget om du er på familieferie eller er afsted med
din partner. Der findes i nogle af vores huse allerede brætspil, kortspil og nogle bøger, men det
kan være en god idé at medbringe det selv, så er du også sikker på at det falder i din smag.
⃣ Brætspil og kortspil
⃣ Papir og tegneredskaber
⃣ Bøger
⃣ Blade, magasiner og andet læsestof
⃣ Sudoku og krydsord
⃣ Udendørs lege og spil

Til hunden
I mange af vores sommerhuse er hunden også velkommen, og det er skønt at kunne dele ferien
med sin firbenede ven. Har du hunden med, er der nogle praktiske ting der er gode at huske.
⃣ Hundekurv (hunden må ikke være i møbler og senge)
⃣ Hundemad / godbidder
⃣ Snor / sele
⃣ Vand- og madskål
⃣ Legetøj
Alt det andet
Til sidst er der alt det andet. Alle de småting som man ofte glemmer, men som på mange måder
er nogle af de vigtigste at få med.
⃣ Solbriller
⃣ Solcreme
⃣ Strandtæppe
⃣ Paraply og regntøj
⃣ Lommelygte og batterier
⃣ Vaskemiddel
⃣ Beklædning efter sæson
Vi håber at vores pakkeliste er til hjælp for dig når du skal pakke til din ferie ved Vesterhavet. Vi
glæder os til at tage imod dig.

