Huskeliste til din USA-rejse
Pas: Husk passet og tjek udløbsdatoen. Rejs ikke til USA hvis der er mindre end 3 måneder til udløbsdatoen.
Læs evt. Politiets vejledning til pas her >>
Visum: Der kræves ikke visum for danske statsborgere der ønsker at tage på ferie i USA. Dog har de
amerikanske myndigheder indført et system for elektronisk forhåndsgodkendelse som kaldes ESTA - Electronic
System for Travel Authorization. ESTA skal udfyldes senest 72 timer før afrejse til USA – gør det gerne et par
uger før afrejse. Læs mere om ESTA og indrejse her >>
Billetter: Husk flybilletter og tjek om navnene stemmer overens med navnene i passet. Er der
uoverensstemmelser kontakt da straks det sted du har købt flybilletten eller flyselskabet. Tjek datoer og
tidspunkter for afrejse. Gå evt. på internettet dagen inden afrejse og tjek om der er ændringer i forbindelse med
afrejsetidspunktet.
Vouchers: Husk vouchers og andre papirer i forbindelse med billeje og hotelreservationer.
Forsikring: Husk at få policenummer og forsikringsdokumenter med til din rejseforsikring.
Frequent Flyer/Bonus kort: Rejser du meget kan du med fordel tilmelde dig flyselskabernes bonusprogrammer
og optjene point på dine rejser. F.eks. SAS’s Eurobonus.
Kørekort: Husk kørekortet hvis du skal køre i bil på rejsen i USA. Få evt. lavet et international kørekort på
Borgerservicekontoret i din kommune. Det koster kr. 25.
Valuta: Hav gerne nogle kontanter med hjemmefra så der er til de første par døgn i USA – drikkepenge, taxa,
vand osv.
Kreditkort: Alle de kendte kreditkortmærker kan anvendes i USA. Spørg din bank hvilke kreditkort de vil
anbefale til din rejse til USA.
Kamera/computer: Husk dit kamera samt oplader/batterier til denne. Husk også hukommelseskort. Det kan
også være en idé at tage en bærbarcomputer med på rejsen – især hvis du er på kør-selv-ferie. Du vil så kunne
tjekke vejrudsigter, planlægge ruter mm. samt skrive mails hjem til Danmark mens du er i USA. De fleste hoteller
har gratis trådløst internet.
Adapter/omformer: I USA bruger man 110 volt og deres stik er ikke magen til de danske, så køb evt. en
adapter/omformer hjemmefra. En adapter kan købes ved de fleste isenkræmmere/elektrikere.
Medicin: Bruger du receptpligtig medicin kan det være du skal have et såkaldt pillepas. Spørg din egen læge
eller på apoteket.
Kopier: Tag gerne en kopi af pas, kørekort, kreditkort mm. og medbring disse på rejsen – de kan være gode at
have i tilfælde af noget skulle gå galt. Er I f.eks. to der rejser sammen kan det evt. være en idé at have en kopi af
rejsefællens papirer og omvendt. Lad også kopier af rejseplan, billetter, pas osv. ligge hjemme ved familie eller
venner mens I er af sted på rejsen i USA.
Telefonnumre: Husk telefonnumre til din bank og telefonselskab mm., hvis det skulle blive nødvendigt at
spærre for f.eks. kreditkort/telefon på rejsen.
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Pakkeliste til USA-rejse






















Strømper
Undertøj
T-shirts
En langærmet trøje/skjorte
Et par lange bukser/kjole
Shorts
Badetøj
Let badehåndklæde
Gode sko eller støvler
Gode sandaler
Toiletsager
Evt. medicin og førstehjælpstaske
Let regnjakke
Pakkeposer eller plastikposer til at pakke tøj i (rent/brugt)
Solbriller
Solcreme med høj faktor
Fotoudstyr
Dagbog
Guidebog
Kort
Bagagevægt

Specielt til udendørs aktiviteter (alt efter årstid)








Svedtransporterende undertøj
Fleecejakke
Regntøj/Windbreaker
Hue og handsker
Sokker
Vandrestøvler
Rygsæk

De forskellige ting på pakkelisten og huskelisten, kan naturligvis variere alt efter hvornår og hvor du
skal hen i USA på din ferie. Besøg TravelAmerica.dk for flere gode råd og tips til din ferie til USA.

Husk også at ”Synes god om” TravelAmerica.dk
på Facebook – facebook.com/travelamerica.dk
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