
  
Packlista för Slovenien 2021. 

Viktigt! Det här är bara en inspirationslista för din packning. Vad du i slutändan packar ner i resväskan är upp till dig. 

_________________________________________________________________________________ 

-Kläder & skor- 

I Triglav nationalpark och speciellt den delen där denna fotoresa är kommer vädret att 
variera både i temperatur och prognos. Du behöver ta med dig kläder som täcker både 
värme, kyla och regn. 

Du ska packa med dig en mix av kläder efter rådande väder. 

 Shorts och t-shirts. 
 Varm tröja och vindjacka. 
 Slitstarka Långbyxor. 
 Vandringssockor och bra vandringskor, gärna vattentäta. 
 Regnjacka & regnbyxor. Eller alternativt vattentät vindjacka. 
 För dig som vet med dig att du fryser lätt är det bra att packa med utekläder med 

lager på lager principen. 
 Mössa & vantar för tidiga morgnar på höga höjder. 
 Keps eller hatt som skydd för solen samt solskyddsfaktor. 
 Till middagarna på kvällen räcker det med jeans och en blus/skjorta. 

-Utrustning- 

 Vandringsstavar. 
 Solglasögon. 
 Ficklampa eller pannlampa. 
 Väckarklocka. 
 Anteckningsblock & penna. 
 Solskyddsfaktor. 
 Öronproppar. 
 Kopior på alla viktiga dokument (pass, resepapper). 
 Dina mediciner. 
 Handsprit. 
 Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett. 
 Skoskavsplåster. 
  



-Elektronisk utrustning- 

 Mobiltelefon. 
 Powerbank. 
 Laddare för mobiltelefon. 
 Eventuellt laptop eller platta för redigering av bilder. 

 

-Kamera & objektiv- 

På denna fotoresa till Triglav Nationalpark i Slovenien är det främst landskapsfotografering 
och makro som gäller. Tänk på att vi kommer att få möjlighet att arbeta med jättefina intima 
landskap vilket gör att ett teleobjektiv med zoom kan komma mycket väl till pass. Det jag 
anser är det viktigaste listar jag här nedan. Tänk dock på att dina mål för fotograferingen kan 
vara helt annorlunda så se detta mer som inspiration än något som du måste packa ned i 
kameraryggsäcken. 

 Vidvinkelsobjektiv för landskap. 
 Ett teleobjektiv med zoom för landskap & intima landskap. 
 Ett makroobjektiv för att arbeta med närbilder. 
 Extra batterier och extra minneskort. 
 Ett stativ för att arbeta med långa slutartider. 
 Eventuella filter för landskapsfotografering. Exempelvis ND, Avtonat gråfilter eller 

polfilter. 
 Backup till dina bilder. 

 

 

 

 

 

 

 


