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03.10.2020
1. Mi-a plăcut totul! (Eric, 4 ani)
2. Mi-a plăcut Generatorul! (Mălăiaş Matei, 9 ani)
3. Mi-a plăcut cum mi s-a electrizat părul! ☺ (Miriam, 6 ani)
4. Foarte frumos şi interesant, chiar şi pentru adulţi este impresionant. Revenim!
5. O experienţă foarte interesantă! Vom reveni cu mare drag, în formulă mai mare!

03.10.2020 - continuare
6. O experienţă foarte interesantă. Vom reveni şi o să aducem şi pe alţii cu noi. Chiar a meritat.
7. A fost uimitor la Casa Experimentelor. (Natasha)
8. Mie mi-a plăcut totul. ♥♥♥ Şi cel mai mult Patul cu ţepi şi Bobina Tesla.

9. Mă numesc Mara şi am 7 ani. Mie mi-au plăcut Pianul şi Fântâna dorinţelor.

04.10.2020
1. A fost o experienţă foarte interesantă.
2. A fost foarte interesant, chiar şi pentru adulţi!

05.10.2020
1. A fost foarte amuzant şi distractiv. (Delia)

2. Felicitări pentru inițiativă! Mulțumesc mult personalului
care a avut răbdare cu mine. Vă iubesc!

♥ (Narcisa)

10.10.2020
1. O experienţă interesantă şi, în același timp, educativă şi utilă pentru toate vârstele.
Personalul amabil oferă explicaţiile necesare fiecărui experiment şi, în același timp,
antrenant în desfășurarea experimentelor. (Raisa & Lavinia)
2. Mie mi-au plăcut Bicicleta şi Vârtejul.*♥ (Bianca, 10 ani)

3. Epure Monica, împreună cu cei doi fii, de 14 şi 22 ani, pasionați de fizică şi
experimente. A fost interesant şi atractiv. Succese.

11.10.2020
1. Foarte interesant şi instructiv! Mulţumim personalului foarte implicat! (Andreea)

2. Vă mulţumim! Au fost foarte utile explicaţiile, iar experimentele foarte interesante, atât
pentru copii, cât şi pentru adulţi. (Bianca & Noah)
3. Vă mulţumim frumos! Totul la superlativ! Vom reveni cu drag şi altă dată! Succes în
continuare! (Gabi şi Silviu cu David Vlăsceanu)
4. Felicitări!! O experienţă foarte interesantă.
5. Vă mulţumesc foarte mult!!
6. Mi-a plăcut foarte mult! Vreau să mai vin! (9 ani)
7. Cel mai mult mi-au plăcut Lupul, capra şi varza.

14.10.2020
1. Cel mai mult mi-a plăcut cel cu fulgerul.
2. M-a făcut să îmi placă fizica mai mult! (Iulia)

15.10.2020
1. Mi-a plăcut foarte mult de ghid şi de experimentele pe care le-am realizat. ♥☺
2. Mi-a plăcut mult de ghid şi de experimentele făcute.
3. Superb. Mi-a amintit de copilărie şi de şcoală.

16.10.2020
1. Mie mi-au plăcut experimentele.☺
2. Experimentele sunt interesante. (David, 13 ani)

20.10.2020
1. Très bon musee, cela a beaucoup plu a mon fils de 8 ans. Personnel aux
petit soins et très gentils. Très bon moment. Merci.

24.10.2020
1. A fost cea mai tare experienţă pe care am avut-o în viaţa mea. (Alin)

28.10.2020
1. Mi-au plăcut toate experimentele! Mulțumim! (Maya, 6 ani)

29.10.2020
1. Mie mi-a plăcut experimentul cu Globul cu plasmă. (Petru, 9 ani)

2. Mie mi-a plăcut totul!!!

31.10.2020
1. Un loc frumos unde poţi trăi experiențe unice. (Eduard)

