Voi… despre noi

Volumul 9

CARTEA DE AUR
IMPRESIILE VIZITATORILOR
SEPTEMBRIE 2020

01.09.2020
1. Mi-au plăcut Racheta și Patul cu Ţepi (n.n.: Liftul lui
Munchausen și Patul fakirului) (Adelina, 6 ani)

2. Mi-au plăcut aparatul cu bule şi bicicleta. ♥ (David, 13 ani)

02.09.2020
1. Foarte bine organizat, exponate foarte reuşite. Copiii s-au simţit excelent. Succes în continuare!
(Fam. Busurca)
2. Foarte spectaculos. Mult succes şi felicitări pentru tot ce faceţi. ♥

Fam. Selig Florea)

3. Foarte interesante experimentele cu fulgerul şi bicicleta care face energie şi oglinda unde am fost
Spiderman!
(Mihnea, 7 ani)
4. Felicitări!!!
5. Aici am putut experimenta o grămadă de lucruri extraordinare. Mulţumesc!!! (Elena)
6. Super! Personal foarte amabil! ♥

03.09.2020
1. Felicitări! Excepţional mod de a apropia ştiinţa de copii! ☺
2. Well done!

(Tudor, 6 ani)

04.09.2020
1. Casa Experimentelor este grozavă. Vreau exterior mai frumos! (Matei, 7 ani)
2. A fost o experienţă foarte interesantă şi am învăţat lucruri noi. (Sandra, 12 ani şi
Costin, 11 ani)
3. Frumos!
4. O experienţă frumoasă şi interesantă!

(Elena)

07.09.2020
1. O Experienţă interesantă şi foarte educativă. Ne-a plăcut foarte mult bobina Tesla!
(Ciprian şi Larisa)

08.09.2020
1. Sincer, a fost cea mai tare experienţă din 2020! ☺

(Mihai, 10 ani)

12.09.2020
1. Eu sunt Mario şi mi-a plăcut foarte mult aici. Nota 10!

(12 ani)

13.09.2020
1. Salut, sunt Luca! Mi-a plăcut totul, cel mai mult bicicleta, bobina Tesla, Tornada. Mulţumim!

(9 ani)

15.09.2020
1. Senzationa!
2. Deosebită experienţă!!!
3. Bravo vouăă!!

17.09.2020
1. Super experienţă la bobina lui N. Tesla şi la generator!

19.09.2020
1. Experienţă unică în toate zonele, plus cunoştinţe noi şi folositoare în viaţa zilnică atât pentru copii cât şi
pentru adulţi. Mulţumim pentru o primire călduroasă şi explicaţii pe înţelesul nostru. (Apostol Veronica şi
Mihalcea Sebastian)
2. Vă mulţumim frumos. A fost minunat, educativ, entuziasmant! Foarte multe lucruri educative. Personalul
este minunat.

26.09.2020
1. Sunt Luiza, am zece ani şi mi-a plăcut învârtitoarea şi Bobina Tesla.
2. Impresionantă bobina Tesla şi toate experimentele bazate pe electromagnetism. I-au
plăcut foarte mult băieţelului meu de cinci ani. Mulţumim!
(Fam. Dobrea)

27.09.2020
1. Foarte frumos, interesant şi interactiv.
2. Foarte frumos! Mai venim pe aici. (Octavian, 14 ani)

28.09.2020
1. A fost foarte frumos, mai vin şi cu tati şi cu mami. Mi-au plăcut
toate foarte mult! (Maria Miruna, 6 ani)

