
Co spakować do kampera – domowa.tv 

Rzeczy typowo kamperowe 

Zazwyczaj rzeczy, które tutaj wymieniam są na wyposażeniu kampera, jeśli go wynajmujesz. 
Ale czasem coś jest, a czegoś nie ma - warto dopytać.  

• Najazdy kamperowe (zazwyczaj są w kamperze)  
• taśma izolacyjna, a najlepiej hydrauliczna (taka taśma magiczna na wszystkie wszelkie 

wypadki) 
• gumowy młotek do wbijania śledzi jeśli macie jakąś ściankę doczepianą do markizy 
• przedłużacz 50 m + adapter 
• Wąż ogrodowy z różnymi końcówkami (im więcej końcówek, przejściówek tym lepiej, w 

różnych krajach krany mają różne gwinty)  
• Baniak lub konewka na czystą wodę (czasem nie da się podpiąć węża)  
• baniak na szarą wodę (ew. Miska - przydaje się gdy nie ma typowego zrzutu szarej wody 
• płyn do toalet/spłuczki  
• Podstawowe bezpieczniki (10, 15, 20a)  
• Klucz do wymiany kół + mocny podnośnik 

Wyposażenie kampera 

• rozgałęziacz 
• sznurek/żyłka na pranie + spinacze 
• miska na pranie (super są składane) albo składane wiaderko 
• mały proszek do prania w kartoniku lub saszetka z pastylkami (w pralniach lepsze są te 

pastylki)  
• mydło do łazienki 
• papier toaletowy (idealnie gdy jest do toalet kamperowych)  
• 2-4 x mały ręcznik do łazienki 
• baniak 5 l z wodą (najlepiej kilka baniaków, bo wody pitnej idzie sporo)  
• 4 prześcieradła (w zależności od ilości łóżek)  
• koce/kołdry lub śpiwory rozpinane (co lubicie)  
• poduszki (opcjonalnie co kto lubi) 
• nożyczki 
• worki na śmieci 35 l 
• koc plażowy 
• torba plażowa 
• zmiotka+szczotka 
• latarka najlepiej czołówka (wiele razy coś robi się po ciemku wokół kampera)  

Kuchnia w kamperze - naczynia, garnki itd. 

• 2 garnki (jeden mniejszy, drugi ciut większy) 
• patelnia 
• czajnik (opcja, ale przydatna) 



• Mała kawiarka (jeśli pijecie kawę)  
• łopatka silikonowa/drewniana 
• łapka/rękawica do gorących garnków 
• mieszadło / ubijaczka albo ręczny mikser (polecam!)  
• suszarka na naczynia/miska 
• sztućce po 4 szt (lub tyle ile was jedzie)  
• 5 talerzy płaskich lekkich np. Emaliowanych 
• miseczki 
• kubki 
• Opcjonalnie kieliszki z tworzywa 
• miska kuchenna 
• nóż ostry x 2 (z ząbkami i szefa kuchni) 
• 2 x gąbka kuchenna 
• płyn do zmywania naczyń 
• 4 ściereczki kuchenne (minimum)  
• obieraczka 
• otwieracz do puszek z konserwami/inny 
• zapalniczka/zapalacz do kuchenki/zapałki 
• deska do krojenia 
• durszlak/sitko 
• Zaparzacz do herbaty (my lubimy liściastą, więc u nas to istotne :))  
• taca - przydaje się by wynieść jedzenie na zewnątrz, czasem postawić na kanapie itd. 
• piekarnik omnia - taki stawiany na kuchnkę - uwielbiam!  
• Blender do koktajli na baterie - gadżet, dla nas fajny bo lubimy koktajle 

Jedzenie - co spakować do kampera 

To chyba najbardziej indywidualna kwestia. Mogę wam podpowiedzieć co fajnie się 

sprawdza, gdy chcecie wybrać coś innego niż zupki instant 🙂 

• makarony typu kokordki/kolanka (do tego przecier, sos, warzywa, ser, śmietana i inne 
kombinacje – makaron daje ogrom możliwości) 

• kasze (świetna jest gryczana biała, owsiana do tego suszone owoce, słodkie przyprawy lub 
warzywa i na ostro) 

• kuskus (szybko się robi, można dodać pomidora, ogórka i voila) 
• płatki owsiane (owsianka nawet na wodzie + owoce) 
• mąka + jajka (naleśniki zawsze da się zrobić, jakieś placki) 
• Kabanosy - u nas wege, ale są trwałe 
• pumpernikiel (wolę niż paczkowany chleb, syci lepiej, zdrowszy, zajmuje mało miejsca) 
• marchew 
• puszkowane warzywa (fasolka do makaronu, do sałatki) 
• kisiel, budyń 
• ryż (można zrobić chociaż ryż z jabłkami, risotto) 
• suszone owoce, orzechy (świetne do wielu dań np. kasz, owsianek) 
• oliwa 
• woda 
• wafle ryżowe (jako plan B, gdy jedzenie jeszcze się nie zrobiło :)) 
• herbata (u nas sypana) 
• przyprawy (kurkuma, cynamon, zioła prowansalskie, sól, pieprz) 



Mnóstwo pomysłów na dania znajdziesz w moich ebookach tutaj. 

Rzeczy inne ważne i mniej 

• Wygodne klapki/sandały/buty by wyskoczyć szybko podziwiać zachód słońca czy inne widoki 
• Lekka kurtka gdzieś na wieszaku (gdyby dopadł deszcz) 
• Długie trytki/paski spinające gdyby coś trzeba było podpiąć, przyczepić awaryjnie 
• Zestaw podstawowych kluczy, śruborętów 
• Uchwyt na kawę (o ile nie ma w szoferce :))  
• ubrania to lista tutaj: na 2 tygodnie w Polsce i na 2 tygodnie np. w Chorwacji 
• apteczka na wyjazd - pełna lista 

Dla dzieci 

• wanienkę turystyczną najlepiej składaną lub jakąś miskę do kąpieli (waninka zużywała za 
dużo wody i myłam w umywalce ;))  

• Małe łóżeczko opcjonalnie (takie co się stawia na łóżko, bo na zwykłe nie ma miejsca)  
• zabawki dmuchane + pompkę 
• pojemniki na jedzenie na plażę  
• dwie zabawki dodatkowe (resorak, konik pony czy co tam lubią :)) 
• stolik + krzesła (nie znalazłam idealnych) 
• namiot na plażę  
• Nakładka na sedes i/lub nocnik składany np. potette 

Mam nadzieję, że ta lista będzie przydatna ☺ znajdziesz mnie na domowa.tv/   

https://domowa.tv/sklep/
http://domowa.tv/jak-sie-spakowac-na-2-tygodnia-na-wakacje-w-pl-lista/
http://domowa.tv/jak-sie-spakowac-na-2-tygodnie-lista/
http://domowa.tv/dziecieca-apteczka-w-podrozy-jakie-leki-zabrac/
http://domowa.tv/potette-plus-idealny-nocnik-turystyczny/
https://domowa.tv/

