
 أغراض السفر

 االسنان خيط - ومعجون أسنان فرشاة 1
 (الفندق في توفرهم عدم حال في) شامبو  -  صابون  -  متوسطة / صغيرة فوطة 2
 الطائرة في النوم عند تستخدم U ىشكل ىعل مخدة 3
 مصحف - الصالة شيلة - صالة سجادة 4
 شيلة   - عباية 5
 رياضة حذاء - بالستيك نعال - صندل  - حذاء 6
 مالبس البيت  - بيجامات  -  جاكيتات 7
 حزام - جوارب - داخلية مالبس 8
 - جروح ولزقة كحول - للزكام دواء - فَوار سي فيتامين - استربسلز - طفاللأل أدول - بندول 9

 -دواء مطّهر للمعدة  -للحساسية والحّكة  وحبوب كريم - والعضالت الظهر آالم لتخفيف كريم
 خاصة أدوية أية  -دواء ضد اإلسهال والترجيع 

 وشاحن حالقة ماكينة - حالقة موس 10
  فازلين - مرطب الشفاه - األذن قطن - أظافر مقص -شعر  فرشاة 11
 قالعر رائحة مزيل  - بودرة 12
 عبوات ماء للحمام  -  (معَقِّّمء )ما بدون صابون  - معطر كلينكس 13
 فازاتق  -ت  مظال 14
 ميزان يدوي 15
 فيها المتسخة المالبس لوضع بالستيك أكياس 16
  مرطب كريم - عطر 17
 غطاء الرأس للبرد  -  الشمس قبعات 18
 طبية / شمسية نظارة 19
 الشمس ضد كريم - نظارات - سباحة مالبس 20
 كهرباء محول  - مكواة 21
 الكهربائي الماء سخان - كهربائي قدر 22
 وغيرها -بهارات عربية   - مكسرات - بسكويت  -تمر   23
  -بالستيك السفرة  -حصير  -فرشاة التنظيف  24
 راوتر الستخدام شريحة االنترنت فقط  -  وشاحن إضافي موبايل 25
 للكمبيوتر التوصيل سلك - شاحن   - GoPro / فيديو  /ديجيتال كاميرا 26
 شاحن للسيارة  - الجارمن 27
 سماعات - شاحن - آيباد - البتوب 28
 البنك بطاقات - الهويّات 29
 والدولية المحلية السواقة رخصة - العملة تغيير 30
 ومفاتيح الكهرباء الماء سخانات إغالق - الفواتير دفع 31
 طباعة حجوزات الفنادق  -  السفر معلومات نسخ 32
 هوالفيز الجوازات عن نسخ + والتذاكر السفر جوازات 33
 )إن توفرت هذه الخدمة( لسيارة المستأجرهكذلك لللطيارة و   check-in  عمل 34
 لسكان البيوت والفلل( دبي شرطة)خدمة تقدمها  المساكن أمن خدمة في التسجيل 35
 (اإلمارات دولةمواطني ل الخارجية زارة)خدمة تقدمها و تواجدي خدمة في التسجيل 36
 مالبس في شنطة اليد للطيارة 37
 دعاء دخول البلدة  -دعاء السفر   38
 


