Bagage
tips
Zo houd je je bagage zo licht mogelijk
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Kies een reistas die in het
bagagecompartiment van een
vliegtuig past. Vul deze met alleen
het hoognodige. Alles wat er niet
in past, gaat niet mee.
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Opgevouwen kleding neemt
minder ruimte in dan proppen,
maar wist je dat oprollen nog
minder ruimte inneemt?

Drie handige items
Een frisbee! Je maakt er enorm
snel vrienden mee en gebruikt
hem om kwetsbare dingen
in je tas te beschermen. Hij
komt natuurlijk ook van pas als
snijplank en bord, maar ook als
waaier en een plek om te zitten!
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Zorg dat je tas maximaal
voor 1/3 gevuld is met
kleren. Die kun je immers
overal wassen!
Draag tijdens je reis je meest zware
schoenen en trek de kleding aan
die de meeste ruimte inneemt in je
bagage. Gebruik ook je jaszakken!

Een sarong: deze lichte
grote doek is een rok,
deken, handdoek, parasol,
tas, roomdivider en zelfs
kleedkamer in één! Super
handig!

Een parachutekoord
(of stevig touw) zorgt dat jij als
avonturier altijd extra bagage
aan je tas kunt binden, overal
een waslijn kunt maken of je
bagage ergens stevig aan vast
kunt maken.

Meer reistips

% Check online de laatste info over de toegestane formaten van de handbagage per
vliegmaatschappij, regels over vloeistoffen etc.

% Sla een goede reisapotheek in die past bij de soort reis die je gaat maken.
% Doe je verzorgingsproducten in kleine reisflesjes en je crèmes in een lenzendoosje.
% Sluit je aan bij ‘s werelds grootste schattenjacht en ga overal op avontuur met geocaching.com

Adventure awaits,
go find it!

BAG SKILLS
Voor iedereen en elke reis is een andere tas of koffer ideaal.
Hierbij tips om je te helpen kiezen:

% Koffer of reistas? Uiteindelijk is het maar net wat je zelf fijn

vindt. Een koffer biedt je bagage meer bescherming tijdens
de (vlieg)reis. Een rugtas of reistas kan niet altijd volledig op
slot, maar is wel weer flexibeler op te bergen. Ook handig
zijn reistassen met trekstang en wielen!

% Hard- of softcase koffer? Een softcase koffer is vaak

lichter van gewicht en heeft meestal verschillende
opbergvakken aan de buitenkant. Handig voor kleine
spullen of dingen die je onderweg nodig hebt. Een
hardcase koffer beschermt je bagage wat meer en
in de twee helften berg je je spullen handig gescheiden op.

% Koffers heb je op twee en vier wielen. Alle koffers

trek je gemakkelijk achter je aan en een koffer met vier
zwenkwielen duw je ook nog eens gemakkelijk rechtop
voor je uit. Door een smal gangpad in de bus of het vliegtuig
bijvoorbeeld!

% Of je een koffer kiest met een rits- of een kliksluiting is

maar net wat je zelf handig vindt. Bij een kliksluiting moet
je de koffer altijd volledig openmaken om er iets uit te
halen en een ritssluiting vind je misschien gemakkelijker
sluiten.

% Vrijwel alle koffers worden tegenwoordig geleverd met een
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handig (cijfer)slot. Veel van onze koffers hebben een TSA slot.
Dit slot heeft naast jouw cijfercombinatie nog een sleutelgat
waarmee de douane je koffer even kan openen en weer
sluiten. Zelf heb je dus geen sleutel nodig. Zo hoeft je koffer
niet beschadigd te worden. Handig en fijn voor beide partijen!

% Qua inhoud zijn veel koffers beschikbaar als cabin
size (geschikt als handbagage in het vliegtuig) een
medium en large formaat.

% Extra zekerheid? Je kunt een kofferriem om je

koffer doen als extra beveiliging tegen het open
springen. Ook handig te herkennen op de
bagageband, trouwens! Neem eventueel een extra
kofferslot en weeg van te voren je bagage gemakkelijk met
een kofferweger. En je meest belangrijke documenten
en geld draag je op je lijf in een veiligheids nek- of heuptasje.

Have a nice trip!
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