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01.06.2019

03.06.2019

1. Pentru copii activi, lucruri minunate. Felicitări! (Liceul Teoretic „M. Preda" Turnu Măgurele)

1. Totul a fost amuzant şi distractiv.

2. Mie mi-a plăcut totul şi a fost o experienţă minunată. (Hermann Oberth)

3. Mi-a plăcut foarte mult !! ☺

4. A fost foarte distractiv. (Sascha, 9 ani)



04.06.2019

05.06.2019

06.06.2019

1. CAPTIVANT PENTRU COPII.

2. Interesant, copiii au fost fascinaţi. (Oraş Ovidiu, jud. Constanţa)

3. Mi-a plăcut foarte mult turul. 

4. Captivant, foarte interesant pentru copii. (Vrancea - Focşani)

1. A fost o experienţă unică, și ne bucurăm că nu am rămas acasă!

1. Ne-am distrat foarte mult şi a fost o onoare pentru noi să venim aici şi să 

descoperim atâtea lucruri interesante. Mulţumim frumos. (Năvodari)



08.06.2019

1. A fost o experienţă foarte frumoasă. Mulţumim celor ce au pus în practică toate aceste minunăţii. 

(Elena Stancu, 45 ani, Bucureşti)

2. A fost o experienţă unică, de neuitat. Vă felicităm şi promitem să revenim. Vă mulţumim!!! (Liceul 

Teoretic „L. Blaga", Constanța)

3. Experienţele pe care le trăieşti sunt dincolo de ce-ţi imaginezi când citeşti despre ele. (Câmpulung 

Argeş)

4. A fost o experienţa inedită. Puncte slabe: spaţiul mic, totul este aglomerat, Parcul exterior, curtea, 

deplorabil. Mulţumiri! P.S. Personalul profesionist! n.n.: Mulțumim pentru feedback! Avem în plan mărirea 

spațiului! Curtea nu ne aparține, din păcate…

5. A fost foarte distractiv. Sper să mai vin aici. Am descoperit lucruri noi, de care sunt interesată! Voi 

reveni cu drag!



08.06.2019 - continuare

6. A fost foarte frumos! Să sperăm că vom mai ajunge aici!

7. Mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte distractiv. Sigur o să mă întorc aici!

8. Mi-a plăcut mult aici! Este foarte distractiv! Mă voi  întoarce aici cu drag!

9. Mie mi-a plăcut totul! A fost distractiv! Cu drag, clasa a IV-a ♥
10. Experienţă inedită pentru copii. Au experimentat tot, au fost foarte impresionaţi şi s-au distrat. 

Mulţumim! (Şcoala Gimnazială „G.Ibrăileanu", Târgu Frumos, Iaşi)

11. Locaţie interesantă, ne bucurăm că am descoperit-o. Am petrecut o oră frumoasă şi plină de 

experimente care ne-au încântat. Felicitări personalului dumneavoastră! (Palatul Copiilor, Botoşani)



09.06.2019

1. Experienţă inedită pentru copii. Atât noi ca şi adulţi, ne-am distrat şi am experimentat alături de cei mici. 

Un „BIG LIKE!!!" ☺ (Şcoala Regina Maria, BICAZ, NEAMŢ)

2. Persoană adultă. Foarte interesant pentru orice vârstă. Merită extins.

3. O experienţa deosebită pentru copii. Am experimentat şi ne-am distrat împreună. Mulţumim! (Liceul 

Tehnologic „Matei Basarab", Mănăstirea, Călăraşi)

4. O experienţă deosebită pentru copii, atractivă şi foarte plăcută. Vă mulţumim din suflet şi vom reveni cu 

siguranţă! (Râmnicu Vâlcea)

5. A fost o experienţă de neuitat. Voi mai veni. Mi-a plăcut tot. (Edi, 13 ani)

6. A fost foarte fain, mai ales acea bară dreaptă ce trece printr-o suprafaţă curbată. O experienţa minunată! 

(Mihai, 14 ani)



12.06.2019

13.06.2019

1. A fost f.f.f.f. interesant, nu numai pentru copii. Se merită revenire de fiecare dată. 

MULŢUMIM.

2. A fost super! Doamna ghid a reuşit uşor să-i capteze pe copii. Merită o a doua vizită.

1. O experienţă deosebită! Un loc în care copiii pot să afle lucruri interesante, prin 

experimente. Am stat aici circa 2 ore, timp care a fost mai util decât un semestru de 

fizică, la şcoală. Vă mulţumim! (Claudia şi Lucian, Iaşi)

2. Sunt Călin,am 9 ani, şi mi-a plăcut cel mai mult Racheta. 

3. Ne-am simţit foarte bine!!! Doamna ghid este foarte drăguţă şi dispusă să se  joace cu 

copiii.



14.06.2019

1. O experienţă deosebită… recomandat tuturor părinţilor care vor să se distreze 

împreună cu copiii lor. ☺ Vă mulțumim. (Cristina - mama şi Maria - fiica).

2. Andreea N., am 9 ani și mie cel mai mult mi-a plăcut atunci când m-am pus pe cuie.

3. Ivanciu Lorena Maria, am 9 ani și mie mi-au plăcut toate experimentele! Sunt

interesante.

4. Vizita la Casa Experimentelor a fost minunată. (Drăghici Andreea, am 9 ani)



17.06.2019

1. Mie mi-a plăcut totul, a fost minunat! ☺

2. Mie mi-a plăcut cel mai mult când am făcut parfumul. (Erika, 9 ani)

3. Mie mi-a plăcut pentru că a fost ziua mea de naștere și că mi-au cântat 

copiii ”La mulți ani!” (Pavel Diana, 9 ani)

4. Cel mai minunat loc pentru copii, din București. Mulțumim pentru că ați 

creat așa ceva. (Timișoara)

5. Mi-a plăcut. (Theodor, 7 ani)



18.06.2019

1. Deosebită experiența, atât pentru copii cât și pentru adulți! Grupul After, STEP UP 

SCHOOL, vă mulțumește.

2. Thank you for a great team and fantastic workshop.

3. I liked to create my own perfume! Thanks to the mentor ☺ ♥. (Lithuania, Utena, Jolita)

4. Experiențe încântătoare! Simțurile sunt stimulate și puse în situația de a se întreba dacă 

ochiul îl înșală sau nu. Mulțumim pentru experiențe! ERASMUS + TEAM ROMÂNIA, 

(LICEUL TEHNOLOGIC SF. PANTELIMON, BUCUREŞTI)

5. It has been a nice experience! We come from Spain and we have learned of basic rules of 

natural sciences.



19.06.2019

1. A fost incredibil. ☺ ♥♥♥

2. A fost superb! O experiență de neuitat! ♥♥♥

3. A fost foarte impresionant. Mi-a plăcut foarte foarte mult! ☺☺☺

4. Recomandăm cu drag acest loc, pentru experiență fascinantă și educativă! ☺

1. Am petrecut momente foarte interesante, captivante, atât pentru copii cât și 

pentru adulți. O experiență utilă și plăcută, personal foarte amabil. Mulțumim și 

succes!

22.06.2019



23.06.2019

1. Vă mulţumim și cu siguranţă ne revedem!!

2. Ne-a plăcut foarte mult! Cu siguranţă, vom reveni. Vă mulţumim! ♥
3. Mi-a plăcut mult Pianul, este foarte util, amuzant și se pot învăţa multe lucruri. 

Vă mulţumim. (Cosmin și mami)

1. Experimentele sunt foarte creative si ingenioase, care stârnesc curiozitatea 

atât adulților cât și copiilor. Vă mulțumim. ♥

24.06.2019



25.06.2019

26.06.2019

1. Totul a fost minunat. Explicațiile ghidului au fost pe înțeles. O primire extraordinară.

Copiii au fost fascinați și au rămas cu o amintire plăcută și de neuitat. Vă mulțumim!

1. Minunat totul, am revenit și vom mai veni cu siguranță! Vă mulțumim. (Dora)

1. Mulțumim pentru primirea excepțională și pentru toate explicațiile oferite copiilor. Cu 

siguranță vom mai reveni. („Grădinița lui Andrei”)

2. Foarte interesant și de ajutor ghidul. Ar fi fost mai ușor de gestionat spaţiul cu un număr 

mai mic de copii, fiind vârste mici (un singur grup de grădiniță pe rând). Ghidul foarte 

simpatic și atent la siguranța copiilor. Mulțumim! („Copiii Montessori”)

27.06.2019



28.06.2019

29.06.2019

1. A fost o experiență plină de lucruri noi, fascinante, atât pentru copii cât și pentru adulți. Domnul 

ghid este foarte răbdător și le captează atenția piticilor. Ne-a plăcut mult, vom reveni! MULŢUMIIIM! 

(Grădinița lui Andrei)

1. Vă mulțumim pentru o zi frumoasă petrecută la Casa Experimentelor! (Barbu Maria- Gabriela, clasa a III-a)

2. Totul la superlativ, de la experimente până la personal. Felicitări! (Elena P.)

3. Instructiv, fascinant, distractiv! O mică observație: la „Pendulul Click-Clack‟, s-a strecurat o literă nepoftită la 

pluralul cuvântului „minge‟. Corect este „mingi‟ și nu „mingii‟. Deci, sugerez modificarea instrucțiunilor scrise. 

(Fam. Zaharia, IAŞI - Toma, Anna, Casia și Ștefan). n.n.: Multumim! Am corectat!

4. Totul a fost foarte interesant iar personalul foarte prietenos cu copiii. Mulțumim! (Fam. Predoiu)


