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Deilig med en dypp i Gardasjøen på veien. 

Det er mange muligheter for oppmerksomt nærvær på en sånn tur. alle foto: Ida elIassen-Coker Tegnepapir er best mellom to permer når man er på tog. 

Europeisk helsetrygde-
kort: Gir rett til dekning 
av nødvendig helsehjelp 
i EØS-land. Alle må ha 
hvert sitt kort. 

Reiseforsikring: Sjekk 
at alle er forsikret. Ring 
ditt nødnummer hvis 
du står fast og de skal 
kunne finne et godt 

behandlingssted til deg 
i nærheten av der du 
befinner deg.  
Nødnummer-appen: 
Trygghet på reisen. 

Sjømannskirkens medar-
beidere hjelper daglig 
nordmenn i små og 
store kriser i utlandet. 

Kilde: reismedbarn.no

• UV-drakter til barna
• Solkrem, ca. 300 ml pr. 
uke (2 voksne + 2 barn)
• Myggspray
• Solbriller

• Tynne, lette klær
• Noen gode bøker  
til voksne og barn
• Tegnepapir, fargestifter
• Hodetelefoner med 

splitter, slik at to kan 
høre på samme lydbok
• Våtservietter
• Antibac
• Drikkeflasker

Familiens pakketips Husk dette når du reiser med små barn

de seks seteryggene ned mot midten slik at hele rommet 
ble et eneste stort sete. Hele familien kunne ligge hen-
slengt på kryss og tvers.  

Italia neste
Etter en lang forsinkelse i Østerrike kom vi til Italia. Vi byt-
tet tog og spiste litt mat i Padova og Firenze. 

Den siste reisedagen på vei ned endte vi opp med å bli 
en 13-timers togdag. Da vi kom frem til gården der vi skulle 
bo, var lillebror som er kalv på vårslipp der han løp over 
gresset mellom sypressene. 

Selve oppholdet i Italia varte i tre uker før vi tok nesten 
samme rute oppover, denne gangen med litt bedre tid. 

Hjemme ble vi møtt med store øyne og «Dere har vært 
på skikkelig langtur, hvordan gikk det egentlig?!» Folk 
var virkelig sjokkerte over at vi turte å legge ut på en sånn 
tur. Selv klarte vi ikke helt å forklare hvor motet kom fra, 
vi hadde bare gjort det – og det gikk bra. Så bra at vi kom-
mer til å gjøre det igjen.

Hvordan få råd til ferien?
Elin Reitan er forbrukerøkonom i Nordea. Hun deler et 
lite utvalg av sine enkle råd til familier som ønsker seg en 
lang sommerferie.

–Det kan være mye å spare på å styre unna hotellovernat-
tinger og heller leie privat, gjennom for eksempel Airbnb. 
Reitan påpeker også at småbarnsfamilier har mye å spare 
på å lage mat selv, også i ferien:

–Restaurantbesøk tar en stor jafs av feriebudsjettet. Det 
er derfor viktig å sørge for at man kan lage de fleste mål-
tider der man bor.

Hun mener også at ferieaktiviteter ofte er dyre.
–Spesielt om en hel familie skal gjøre noe sammen kan 

det fort bli kostbart. Styr derfor unna disse og sats heller 
på gratis severdigheter, om dere ønsker å fylle dagene med 
noe. De fleste steder har en kirke, en borg, et museum el-
ler noe lignende som er gratis. Gjør grundig forarbeid på 
nett eller forhør dere med lokalbefolkningen for tips om 
hva dere kan foreta dere.

Sett opp et reisebudsjett!
Margrethe Otto holder kurs og tilbyr rådgivning om 

privatøkonomi. Hun foreslår å sette opp ett budsjett hvor 
man sparer så mye man kan frem til reisen.

–Sparing er forresten den «regningen» du skal betale 
først. Når dere får lønn, så skal dere først sette av penger til 
sparing. Dette er veldig viktig, og på den måten viser dere 
selv hvor viktig sparingen er for dere. Utsettes sparingen 
til slutten av måneden er det sannsynligvis ingen penger 
igjen å spare av.

Utleie kan lønne seg
Hun anbefaler også å tjene inn litt ekstra for å finansi-

ere ferien:
–Husk at det er mulig å leie ut både huset og bilen når 

en er på reise. Dere kan leie ut huset skattefritt inntil kr 
20.000 kroner. Leier dere ut for et høyere beløp enn dette 
må dere skatte av det og levere inn et eget skjema sammen 
med selvangivelsen til våren. Bilen kan dere leie ut på for 
eksempel nabobil.no. De har gode rutiner for utleie og får 
mange positive tilbakemeldinger. Da kan du tjene inntil 
kr 10.000 før du må du skatte av gevinsten, forteller hun. Hver del av reisen føres opp i billetten. 


