
CARTEA DE AUR 
IMPRESIILE VIZITATORILOR

NOIEMBRIE 2021

Voi… despre noi 

Volumul  11



02.11.2021

05.11.2021

1. Mi-a plăcut totul! (Theo, 14 ani)

1. Mi-a plăcut toată casa. ♥ (Sora David Andei, 7 ani și 

2 luni) 

2. Mi-a plăcut foarte mult Bobina Tesla!

3. Mi-a plăcut foarte mult. (Iris, 6 ani)

06.11.2021

1. Mi-a plăcut foarte mult! Mulțumesc! (Robert, 3 ani)

2. Mi-au plăcut foarte mult fulgerele! (Robert, 5 ani)



09.11.2021

12.11.2021

1. Teo a fost foarte încântat, curios de toate experimentele. Personalul foarte răbdător și 

profesionist. Nota 10. Vom reveni cu siguranță. Felicitări! (Teo, 5 ani)

2. One of the best place I ever visited in Bucharest.

3. Muchas gracias por tan interesantes experimentos. ☺

1. Mie mi-a plăcut cel mai mult când am făcut poza în Camera 

obscură. (Smaranda)

2. A fost minunat! Vom reveni cu siguranță! (Andreea)



13.11.2021

18.11.2021

1. Absolut minunat și o bucurie reală că există astfel de inițiative care compensează 

lipsa cronică de laboratoare din învățământ. Mulțumim!

1. De departe cel mai interesant muzeu vizitat în București până 

acum, atât pentru copil, cât și pentru mine ca adult. Recomandăm 

în totalitate! Mulțumim pentru experiență! (Miruna & Eric)



19.11.2021

20.11.2021

1.Foarte interesant și educativ pentru copii. Camera întunecată i-a plăcut fetiței 

noastre. Ați făcut o treabă foarte bună. Felicitări! (Daria, Larisa și Alex)

1. A fost minunat! (Vlad)

21.11.2021

1. Am fost impresionate, am participat și la un experiment și ni s-a părut grozav, 

am fost foarte curioase de tot ce a fost expus și ne-am bucurat. Vom reveni cu 

siguranță. Mulțumim! (Diana și Iulia, 12 ani și 10 ani, București)

2. Ni s-a părut uimitor locul. Ne-a plăcut tot! (Emma și Ana, 8 și 9 ani)



25.11.2021

27.11.2021

1. Ni s-a părut foarte interesant, mai ales zona de inteligență și răbdare. (Alina și Alex, 19 și 20 ani)

1. Eu am vârsta de 9 ani și am înțeles unele experimente, altele...nu prea. Mi-a 

plăcut tot ce am văzut. Experimente de logică și amuzament. (Eva)

2. Mi-a plăcut foarte mult la dumneavoastră. Sper să revin curând. (Filip Andrei, 

7 ani)

3. Mi-a plăcut cel mai mult oglinda în care puteai pluti. ♥ Mi s-a părut foarte 

frumos aici. Mulțumim! (Fam. Iancu & Isa, 9 ani)

4. A fost o vizită minunată! Am învățat fizică și m-am distrat de minune. Cel mai 

mult mi-a plăcut Bobina Tesla (mai ales cea care cântă). Mulțumesc! (Ana, 11 

ani)



28.11.2021

1. Ceva superb. Va fi o zi de neuitat pentru copii. 

2. A fost foarte frumos!

3. Mi-a plăcut foarte mult! (Luca, 8 ani)

4. Mi-au plăcut foarte mult Bulele! (Karina, 3 ani)

29.11.2021

1. Cel mai frumos! (Ioana Cristina)

2. AfterClass Gepeto este impresionată de tot ce este aici, iar personalul este extrem de profesionist. 

Vă mulțumim că existați! 

3. Mi-au plăcut Fântâna dorințelor și Bobina Tesla. ☺ (David)


