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01.08.2021

1. Am fost extrem de impresionați! Felicitări pentru tot ceea ce faceți, este unic
pentru România și o experiență de neuitat pentru copii. (Ileana)
2. Minunat! Educativ și extrem de interesant, atât pentru cei mici cât și pentru cei
mari. Felicitări! (Familia Gorgovan, comuna Lumina)

02.08.2021
1. A fost o experiență minunată, aflând noi informații și interacționând cu diverse aparate super
distractive! (Alice, 12 ani)
2. Am aflat întâmplător de locul acesta, însă pot spune cu mâna pe inimă că am petrecut una din
cele mai amuzante și distractive experiențe de două ore din viața mea. Iar Bobina Tesla m-a cucerit
complet. (Radu, 26 ani, Alexandra, 19 ani)

04.08.2021
1. Un loc minunat de petrecut timpul într-un mod creativ, distractiv și antrenant.
Totodată ne putem explica fenomenele care au loc în fiecare dintre punctele
specifice de atracție. Felicitări pentru ideile interesante oferite copiilor!

05.08.2021

1. A fost interesant, distractiv, frumos, și aș mai veni încă o dată! ☺
(Maria, 12 ani)
2. Cel mai mult mi-a plăcut Bicicleta ce dezvoltă energie electrică.
(Cătălin, 10 ani)

09.08.2021
1. Traversarea cu barca mi-a plăcut cel mai mult (n.n. Lupul, Capra și Varza). Mi-a plăcut
timpul petrecut aici. Am simțit bucurie. (Christian, 5 ani și jumătate)

10.08.2021
1. Foarte frumos, interesant și interactiv. Mă bucur că am avut șansa să
vizitez acest muzeu și sper să revin aici. (Ana Maria, 15 ani, Maramureș,
și Andreea)

2. A fost super!

11.08.2021
1. A fost o experiență superbă, recomand cu încredere.
2. Mi-a plăcut aici! (David, 11 ani)

12.08.2021
1. A fost o experiență extraordinară. Ne-ar face mare plăcere să revenim.
Vă mulțumim. (Grupul de elevi din Timiș)

13.08.2021
1. Mult peste așteptările noastre, mulțumim pentru experiență. Cu siguranță
vom recomanda Casa Experimentelor și vom reveni cu drag de fiecare dată!
Sunteți minunate! ♥ (Karina + mami)

14.08.2021
1. Aș propune proiecte fascinante cu Arduino (robotică), nu ocupă
spațiu mult și se pot vinde și aici, super. Poate un printer 3D?
Multă lume nu știe de așa ceva. Lego mai mult! Și niște mașinute
de expoziție Lego, ca copilul să se joace un pic, să prindă drag.
Faceți o comunitate You Tube, vor fi subscriberi, prezentarea a ce
pot vedea copiii, experiență acumulată.
2. A fost senzațional! Ghidul are darul de a explica și ne-a ajutat
să înțelegem mult mai bine ceea ce am învățat la școală!
Excepțional! Sigur vom mai veni aici!

15.08.2021
1. Ne-a plăcut foarte mult și, cu siguranță, vom reveni, adulți și copii! ☺

16.08.2021
1. Vă mulțumim pentru experimentele interesante din Casa Experimentelor. Vom
reveni!

2. Exceptională experiență și pentru copii și pentru adulți, aveți un personal
foarte profesional și empatic, cu multă bucurie recomand această locație tuturor
copiilor. (Ioana C. Olariu, București)

17.08.2021
1. It is very fun and interesting for kids. (Alexandra Atanasiu, Strasbourg)

2. Mie mi-a plăcut când am stat pe ace! (n.n.: Patul Fakirului ) ♥

18.08.2021
1. A fost super șmecher, Racheta mai ales și Bobina Tesla, recomand.
2. A fost OK.

19.08.2021

1. Mi-a plăcut foarte mult. (Alex)
2. Centre cu experiențe pentru mici și adulți. Explicații foarte clare
și personalul foarte amabil! Mai revenim! (Mihaela)

20.08.2021
1. Grădinița „Happy Kiddo”, din Dudu, Chiajna, sigur va reveni în acest loc magic,
cu mai mulți copii curioși și fascinați de tot ceea ce înseamnă câmp
electromagnetic!! Mulțumim pentru tot! (Anastasia)
2. Alex a fost foarte încântat de toate experimentele, dar mai ales de Patul cu
cuie. Mulțumim! (Bunica lui)

24.08.2021
1. Mie mi-a plăcut energia lui Nikola Tesla, baloanele și restul experimentelor.
(Carmen și Andrei)
2. A fost foarte interesant, pentru a două oară când am fost aici, foarte distractiv.
3. A fost foarte frumos și interesant. Chiar și dacă a fost a doua oară, tot o să mai
vin. (P.C.)

25.08.2021
1. Vă mulțumim pentru această experiență minunată! A fost chiar o zi deosebită în viața noastră,
copiii au fost încântați. Vom reveni cu siguranță și cu alte grupuri. Cu apreciere pentru tot ceea ce
faceți. (Ioana Cordoș Pană și elevii și profesorii din Gălbinași, Călărași)

27.08.2021
1. Grădinița Dexter-Slobozia, a fost foarte impresionată de
exponate cât și de echipa de oameni inimoși pe care am
găsit-o aici. Copiii au fost foarte încântați. Vom reveni
curând. Cu drag.

28.08.2021
1. Kiss & love ☺ Cu drag, Ioana

2. Un „muzeu” excelent. (George C., 17 ani)

29.08.2021
1. Mi-au plăcut Bicicleta, cilindrul cu Bule, și cel cu Vârtej, și, în mod
special, Bobina Tesla. Mi-a plăcut Pianul! Mulțumesc, (Karla, 6 ani)

31.08.2021
1. A fost cea mai frumoasă experiență. (Bianca, Școala Gimnazială
Murighiol)
2. Unul din cele mai frumoase experimente! Voi recomanda! (AdrianaCosmina, Liceul Teoretic Ion Creangă)
3. A fost o experiență frumoasă, sigur o să mai vin. (Alexandra-Luiza,
Școala Gimnazială Murighiol)
4. Mi-a plăcut foarte mult!

