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Voi… despre noi 
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02.08.2022

1. Mi-a plăcut foarte mult Liftul lui Munchausen, dar și camera 

întunecată. Ghidul a fost foarte drăguț și rabdător cu noi. A fost o 

experiență extraordinară, o zi de neuitat! Vom reveni! (Natalia Botin)

06.08.2022

1. Foarte frumos! O experiență de neuitat! Mi-au plăcut 

explicațiile, care au fost ușor de înțeles, amuzante și 

interesante. A fost o zi plăcută și m-a încântat să fiu aici. (Eliza)



16.08.2022

1. A fost o experiență foarte plăcută și îmi doresc să mai vin!

2. Venind în acest loc pentru prima dată, am rămas uimit. Nu știam că 

există un asemenea loc, noroc cu prietena mea de la care am auzit și 

care, de altfel, lucrează aici. Lăsând asta la o parte, chiar m-a plăcut, 

mai ales experimentul cu bobina lui Tesla si generatorul Van de 

Graaff. Recomand cu încredere și sper să se bucure și alții de acest 

spațiu. O să revin, bineînțeles!

17.08.2022

1. Faceți o treabă foarte bună!!! Keep up the good work! (Irina și Răzvan)



18.08.2022

1. Felicitări!! Cei 12 copii au fost extrem de încântați de activitățile 

făcute! Revenim cu mare drag! (Pro Academy Afterschool)

2.  E foarte distractiv și frumos. Foarte interesant! ☺

19.08.2022

1. O experiență foarte frumoasă și interesantă. 

Mulțumim ghidului pentru tot! Gânduri bune!



22.08.2022

1. Deosebit de instinctiv, o adevărată modalitate de învățare pentru copii. O 

prezentare extrem de succintă, interesantă, interactivă. Am vizitat în scopul de a-i 

”împrieteni” pe copii cu fizica, chimia și matematica și am convingerea că scopul a fost 

atins. Sper să revin cu proprii copii cât de curând. Deosebit de important pentru copii 

și  tineri în sensul de a-i menține curioși în general și față de știință în particular.



23.08.2022

1. O experiență deosebită pentru toate vârstele. Mulțumim ghidului 

pentru explicații și pentru modul în care a prezentat experimentele 

pe înțelesul tuturor, reușind să capteze atenția copiilor în mod 

deosebit. (Adrian, Tg Mureș)

24.08.2022

1. Very nice place with lots of interesting experiments!! ☺

2. Super cool!! Nota 20+ ☺



27.08.2022

1. Elevilor le place că pot face singuri experimentele. Felicitări! 

(Prof. Mailat Costinela, Slatina)

2. O experiență inedită. Foarte interesante informațiile 

prezentate. Felicitări!!

28.08.2022

1. Mi-a plăcut foarte mult. Felicitări ghidului care ne-a explicat! 

Super prezentarea cu fulgere!

2. A fost o prezentare foarte frumoasă și educativă. Impresionantă 

pentru cei mici, dar și pentru adulți. Mulțumim!



31.08.2022

1. O adevărată lecție de știință. Exemple foarte bine explicate și înțelese și de cei mai mici de vârstă.

2. A fost o prezentare foarte interesantă, interactivă, am fost fascinați și cei mari și cei mici. 

Mulțumim!!
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