
CARTEA DE AUR 
IMPRESIILE VIZITATORILOR

IANUARIE 2021

Voi… despre noi 

Volumul  1



02.01.2021

1. A fost foarte interesant aici, şi mi-au plăcut toate mecanismele. (Andrei, 12 ani)

2. Mi-a plăcut foarte mult totul! (Maia, 7 ani)

03.01.2021

1. A fost super interesant! Mi-a plăcut foarte mult! (Horia, 7 ani)

2. O experienţă unică, cu profund impact educativ. Voi reveni. (Teodora, 7 ani, Bucureşti)



06.01.2021

1. Frumoasă experienţă! Cu siguranţă, o să revin!

2. Vă mulţumim pentru o zi plină de amuzament şi lecţii! Copiii au apreciat Bicicleta şi 

Patul cu ţepi. (Eva, Dragoş şi Sofia - 7, 13, si 11 ani)

3. A fost foarte frumos şi mi-a plăcut mult. Mi-au plăcut: Racheta, Bicicleta, şi Bulele. 

Şi fulgerul! (Ioachim, 7 ani)



07.01.2021

1. Curentul electric mi-a plăcut. (Teodora, 6 ani)

08.01.2021

1. Mi-au plăcut Pianul, Racheta, Stereo şi Camera întunecată. (Mara, 8 ani)

2. Mi-a plăcut cel mai mult „Bule” şi „Valuri înăuntru”. (Petru, 4 ani). Nouă 

ne-a plăcut tot!!! Minunat!!! (Mama şi tatăl lui Petru)

3. Prezentarea cu fulgerele a fost frumoasă. (Patrick, 5 ani)



16.01.2021

1. A fost foarte frumos, abia aştept să mai vin. Bobina Tesla a fost foarte 

interesantă. (Ana)

2. Mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-am serbat ziua şi anul acesta şi chiar 

dacă nu era ziua mea mi-ar fi plăcut. Este foarte interesant. (Eliza)



17.01.2021

1. A fost minunat, ne-am distrat la toate exponatele Vă mulţumim frumos.

2. A fost o experienţă de neuitat, mi-au plăcut foarte mult exponatele, în special 

„Traseul încurcat”. (Vlad)

3. O experienţă unică pentru toate vârstele. Mulţumim pentru amabilitatea celor 

de aici, dar şi a locului creat. ♥ (Larisa)

4. O experienţă foarte interesantă. Copiii au fost fascinaţi. Mulţumim pentru 

experienţă! ☺ (Alina, Dan, Andi şi Teo)



20.01.2021

1. Am trăit o experienţă minunată. Personalul a fost foarte amabil şi de ajutor. 

Vom reveni cu siguranţă. Vă mulţumim! (Simona şi Erika)

2. O experienţă minunată pentru copii şi adulţi! (Tibi şi Adelina)

22.01.2021

1. Mulţumim!!!! ♥♥ A fost o bucurie. Felicitări. Am fost primiţi foarte foarte frumos, ni s-a 

explicat totul. Ne-am distrat. EXCEPŢIONAL! Mai venim cu nepoţii. (Violeta Ionescu)



24.01.2021

1. A fost o experienţă foarte plăcută. Deși deschis de 5 ani, din păcate am 

aflat recent de acest centru. Vom încerca să facem share pentru mediatizare. 

Copilul a fost încântat de Rachetă, de Bule, Bobină, Generator, toate sunt 

impresionante.  Mulţumim frumos.

1. Foarte frumos. Mai ales experimentele electrice. Personal primitor şi cu 

atitudine pozitivă. Recomand.

25.01.2021



28.01.2021

1. Copiii au experimentat în fiecare centru pus la dispoziție şi s-au bucurat de muzică şi iluzii 

optice. Experimentul propus în Camera întunecată, le-a adus multă bucurie,  iar personalul 

de aici a răspuns cu calm şi căldură la întrebările lor. Mulţumim! (Avenor)

2. Vă mulţumim! Mai rar am întâlnit un personal atât de amabil, drăguţ şi profesionist. Cu 

drag, familia B.



30.01.2021

1. Mi-au plăcut Bobina Tesla, Pianul şi Globul electric. Am să revin. ☺

2. Mie mi-au plăcut cel mai mult Pianul, Bobina Tesla, Fântâna dorinţelor, Racheta. O să revin! ♥☺

3. Vă mulţumim! Ne-a plăcut experimentul!


