Chuyện kinh dị 1: Tìm mãi không thấy WC?
Đây có thể nói là chướng ngại lớn nhất của những ai muốn đi cắm trại, du lịch tại địa
điểm hoang dã bởi lẽ chúng ta đã quá quen với tiện nghi của cuộc sống hiện đại.
Quay trở lại thời “tối cổ” bằng việc giải quyết nhu cầu cá nhân “lộ thiên” nghe có vẻ
không phải ý kiến hay. Nhưng đấy sẽ là lý do khiến bạn ở nhà ư? Không nên đâu,
hãy đặt phòng ngay tại hotels in Saigon và bắt đầu hành trình thôi.
Giải pháp: Không coi nó là.. chuyện kinh dị.
Nhu cầu cá nhân là một vấn đề thực tế, và để giảm bớt áp lực của việc này thì bạn
nên “giải quyết” các hạng mục cấp thiết trước chuyến đi, lựa chọn địa điểm xa khu
vực cắm trại, ít người đi lại và không nên quá rậm rạp (để tránh gặp các loài bò sát,
côn trùng). Tất nhiên sau đó đừng để lại bất kỳ rác thải gì nhé!
Chuyện kinh dị 2: Lạc đường
Trên phim ảnh hay trong các MV ca nhạc, người ta thường khuyến khích bạn đi lạc.
Bởi lẽ khi đó bạn có thể tìm thấy những địa điểm mơ mộng, đẹp như tranh vẽ.
Nhưng tỉnh lại đi, lạc đường trong thực tế không lãng mạn vậy đâu, bạn có thể sẽ đi
vào nơi không có đường, không có sóng điện thoại và hoàn toàn tuyệt vọng ở đó.
Giải pháp: Bản đồ, điện thoại có GPS và không “thông minh” đi lối tắt.
Nếu bạn có ý định khám phá nhiều địa điểm cùng lúc, đừng quên chuẩn bị sẵn bản
đồ offline trên điện thoại (đề phòng khu vực không có sóng) hoặc in ra giấy (phòng
khi điện thoại hết pin). Hơn hết là tuyệt đối không tự cho mình là đúng bằng cách
“xông pha” vào những bụi rậm, rừng cây chưa có dấu chân hoặc đường mòn đi lại
trong rừng, bởi lẽ cây cối rậm rạp sẽ dễ dàng làm ta mất phương hướng.
Chuyện kinh dị 3: Thời tiết diễn biến thất thường
Câu nói “thất thường như thời tiết” không bao giờ sai, và thời tiết bất lợi chính là kẻ
thù lớn nhất của dân du lịch. Bạn muốn đến biển tắm và lưu trú tại khách sạn ở Đà
Nẵng, nhưng 5p trước vẫn còn nắng, 5p sau mưa cả ngày. Bạn muốn lên núi chơi,
nhưng ở dưới chân nắng ráo, lên giữa thì sương mù, tới nơi mưa như trút. Làm thế
nào bây giờ?
Giải pháp: Xem kỹ dự báo thời tiết, chuẩn bị cùng lúc cả… ô và áo mưa
Giải pháp này nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực chất nó lại cực kỳ hữu ích khi bạn
đi du lịch vào thời điểm giao mùa, ngoài ra 2 vật dụng này cũng không tốn quá nhiều
chỗ trong chiếc ba lô cá nhân của bạn. Ngoài công dụng chống mưa thì chiếc áo
mưa còn rất tiện dụng chống rét, bụi khi di chuyển trên đường hay trải ra để đặt các
vật dụng khác.

