
 

Disneyland - O poveste  

şi pentru oameni mari ! 
 

 În scurta noastră excursie la Dis-
neyland, o zi am lasat-o special doar 
pentru Paris chiar dacă am mers o 
gaşcă de 30 de copii. Odată ajunşi la 
Disneyland ne-au întâmpinat în faţă 
studiourile Walt Disney, în stânga 
este Disney Village iar în dreapta in-
trarea în Disneyland. Odată ce treci de 
porţile de la intrare eşti întâmpinat 
doar de oameni care râd, care fac 
glumiţe şi care-ţi zâmbesc amabil chiar 
dacă au stat o zi întreagă în ploaie şi 
deja se face seara. Sunt nişte oameni 
deosebiţi care, vreau să cred, că aşa 
sunt ei construiţi... asemenea actorilor 
de pe scenă pe chipul cărora nu li se 
vede nici o supărare sau tristeţe. In-
trarea era 65 euro/pers. /2parcuri pen-
tru copii şi 75 euro pentru adulţi, dar 
totul a fost gratis datorită câştigării 
Concursului Naţional “Tortulul ani-
versar Disneyland Paris”. Site-ul ofi-
c i a l  a l  a c e s t u i  p a r c  e s t e : 
www.disneylandparis.com. Intrăm şi 
suntem întâmpinaţi de centrul 
"oraşului" cu primăria şi celelalte insti-
tuţii fruntaşe, în mijlocul lor aflându-
se un frumos brad de Crăciun şi sania 

lui Moş Crăciun.  Parcul Disney este 
împărţit în: Fantasyland - unde este 
celebrul castel ce a devenit şi sigla pro-
ducţiilor Walt Disney, o lume de basm 
pentru copii, în care personajele cele 
mai populare dar şi cele mai noi ca cei 
din Monster Inc. sau Toy Story le 
devin copiilor cei mai buni prieteni; 
AdventureLand - unde găsim corabia 
piraţilor din Caraibe, plaja piraţilor, 
cabana lui Robinson Crusoe dar şi 
montagne rousse-ul Indiana Jones, cel 
mai spectaculos din parcul Disney; 
Frontierland - unde avem Casa 
Groazei, un teatru în aer liber, o barcă 
mare cu aburi din timpul Vestului Săl-
batic şi montagne rousse-ul Big Thun-
der de o intensitate medie comparativă 
cu Indiana Jones; DiscoveryLand - 
unde este cinema-ul 3d, un simulator 
rachetă spaţială, un traseu pe care poţi 
să-ţi conduci propia maşina din anii 
'50 şi un montagne rousse tip navetă 
spaţială ce-şi are traseul doar prin în-
tuneric. 
 Este foarte frumos Disney-ul 
doar că trebuie stat în el 3-4 zile încat 
să spui că l-ai văzut complet. Merge şi 
2 zile, decât deloc. Bon voyage! 
 

Prof. Lăcrămioara Sava 

 
 

Ecoul groazei 
 

În Turnul Groazei noi ne-am dat 
Unde-n frică m-am cufundat 

Şi în lift când noi ne-am urcat, 
Monştrii ne-au înconjurat... 
Când în gol liftul ne-a dat 

Dintr-o dată am ţipat 
Şi când liftul s-a oprit, 
Iar pe loc m-am potolit 

Când din lift noi am ieşit 
Pe loc am înţepenit. 

 

Pavăl Mirel 
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Mulţumim din toată inima agenţiei  

Perfect Tour pentru acest sejur minunat  

şi pentru încrederea acordată! 

 

Mulţumim doamnei profesoare Mihaela 
Apetrei pentru tot sprijinul acordat  în 

realizarea acestei reviste! 

În Turnul Groazei ne-am distrat, 
O sperietură noi am tras, 

În Nemo noi ne-am bucurat, 
Şi peisajul l-am furat. 

 

Pavăl Sorin 

Cu trenuleţul ne-am plimbat, 
Parcul tot l-am vizitat, 

Peripeţii am întâmpinat. 
Şi pe Mickey l-am visat! 

 
Onucu Floricica 



 
 

 Chiar mã gândeam de ceva timp cum ar fi fost 
dacã generaţia noastrã ar fi beneficiat atunci când 
eram copii  de accesul la un asemenea tãrâm de vis cum 
este Disneyland...  
 Canalele de desene animate prezente în patria 
noastrã, atât de variate şi pline, uneori, cu informaţii 
utile, aduc în prim-plan de multe ori personaje din 
desenele animate Disney. Dar ce ar fi dacã, într-o bunã 
zi, i-ai spune copilului tãu cã existã o lume magicã în 
care toate aceste personaje prind viaţã? Pot exista douã 
sau mai multe rãspunsuri la aceastã întrebare mai mult 
sau mai puţin retoricã: Te va privi cu ochii mari şi va 
spune -"Oare aşa este?”  
 Şi iatã cã le-am spus elevilor noştri cã aici este 
tãrâmul magic al tuturor personajelor... dar deja era la 
cinci metri în faţa noastrã: "Uite! Uite! o caleaşcã"; 
"Wow, uite-l pe Mickey!"; "Wooow, uite-l pe Winnie!" 
Imediat dupã intrare, dacã o iei puţin la dreapta sau la 
stânga observi castelul Frumoasei Adormite situat 
chiar în piaţa centralã a parcului, astfel încât dupã 
câteva minute bune am auzit o nouã exclamaţie: "Uite !
caaasteluuul Aurooreeei... Wow!" şi l-am vãzut şi noi. 
Într-adevãr magia existã, era chiar ca-n filme (de 
desene animate, bineînţeles). 
 Şi iatã cum prima zi în parcurile Disney ne-a dus 
dintr-o atracţie în alta, haotic, deoarece socoteala de 
acasã nu s-a potrivit cu dorinţele manifestate la faţa 
locului, vroiam sã mergem peste tot, sã ne dãm în toate 
câte cele, chiar dacã stabilisem conform hartiei sã facem 
câte o "regiune" pe rând. Da, am uitat sã precizez cã 
Disneyland Park este împãrţit în patru mari zone: 
Frontierland, Discoveryland, Fantasyland şi 
Adventureland, cu atracţii nebãnuite şi variate în 
funcţie de genul respectivei regiuni.  
 Dar cine sã respecte indicaţiile preţioase stabilite 
de acasã când totul ţi se oferea pe o tavă magicã chiar 
în faţa ochilor tãi? 
 Dar sã încercãm a trece în revistã atracţiile 
principale din fiecare zonã. Imediat dupã intrare puteţi 
gãsi staţia centralã a trenuleţului care înconjoarã tot 

parcul şi are câte o staţie în fiecare zonã, dar farmecul 
iniţial este sã le strãbătem şi pe jos, pãrerea noastrã 
fiind cã trenuleţul poate fi folosit când nu mai poţi 
efectiv sã te mai "aduni" sau la sfârşitul zilei. 
 Frontierland - "Phantom Manor" este şi pentru 
pitici şi pentru cei mari, dacã vã plac casele bântuite... ! 
Se intrã într-o încãpere unde podeaua începe uşor-uşor 
sã coboare şi eşti dus într-un tunel de unde te îmbarci 
pe un fotoliu mobil care te plimbã printr-o galerie 
bântuitã în toata regula. 
 Adventureland - "Pirates of the Caribbean" - cea 
mai tare atracţie a acestei zone, o combinaţie între o 
plimbare cu barca simplã şi un montagne russe, printre 
epave ale unor corabii eşuate, scheleţi şi alte surprize pe 
care nu le dezvãlui, o atracţie deosebitã la care am stat 
de douã ori la coadã pentru a ne da.  
 "It's a small world" - una dintre cele mai cãutate 
atracţii din aceastã zonã, cozi cât cuprinde, în mod 
constant - ne suim pe o barcă ce începe lin cãlãtoria 
printr-o lume a pãpuşilor ce reprezintã mai multe ţãri şi 
naţionalitãţi, într-o feerie de sunet şi luminã. Singura 
problema identificatã este aceea cã veţi fredona "It's a 
small world" încã vreo 2-3 zile dupã aceastã aventurã, 
deoarece este melodia-temă a atracţiei şi este cântatã 
neîncetat de toate figurinele. 
 Să nu uităm cumva şi de celalalt parc Disney - 
Walt Disney Studios. Cea mai "adevarată" experienţă 
(only for adults, zic eu) o puteţi trăi în "The Twilight 
Zone Tower of Terror" unde te situezi într-un hotel 
"bantuit", te urci într-un lift gen "cage", pe un scaun cu 
centuri de siguranţă şi... începi să cazi în gol etaje 
întregi sau să urci etaje cu o rapiditate demnă de un 
roller-coaster, din când în când fiind deschise şi uşile 
pentru a privi afară şi a vedea întregul parc.  
"Armagheddon Special Effects" - se intră în lumea 
celebrului film pentru a filma o... nouă scenă în care noi 
suntem actorii - fun! "Cinemagique" o istorie interactivă 
a cinematografiei ce durează aproximativ 20 minute.  
 

Diriginte, prof. Romeo Bolohan 

  
 
 
 

 

11 –16 octombrie 2012 
  

JOI, 11 octombrie 2012 
 

19,00 – Prezenţa participanţilor în faţa şcolii; 
19,30 – Pornirea participanţilor cu autocar RVG 
- Botoşani. 
 

VINERI, 12 octombrie 2012 
 

5,20 – 7,20 – Checkin Aeroport Otopeni (HENRI 
COANDA) – Bucureşti; 
7,20 – 9,30 – Decolare avion Air France, plecare 
din  BUCHAREST HENRI COANDA AIRPORT la ora 
07:20 -  sosire în PARIS CHARLES DE GAULLE 
AIRPORT 2F, la ora 9:30 
9,30 – 10,00 – Transfer aeroport CHARLES DE 
GAULLE Paris – Hotel; 
10,00 – 12,30 – Cazare Hotel Kyriad 3 *, relaxare 
şi cunoaşterea împrejurimilor; 
12,30- 13,30 – Masa de prânz; 
13,30- 19,30 – Distracţie în parcurile 
Disneyland; 
19,30 – 20,30 – Servirea cinei; 
20,30 - 23,00 – Distracţie în parcurile 
Disneyland. 
 

SÂMBĂTĂ, 13 octombrie 2012 
 

7,30 – 8,00 – Deşteptarea şi înviorarea; 
8,00 –9,00 – Micul dejun; 
9,00 – 13,30 – Distracţie în parcurile Disneyland; 
13,30- 14,30 – Masa de prânz; 
14,30 – 19,30 – Distracţie în parcurile 
Disneyland; 
19,30 – 20,30 – Servirea cinei; 
20,30- 22,30 - Distracţie în parcurile Disneyland;  
22,30- 23,30 –Activităţi recreative de grup în 
împrejurimile hotelului.  
 

DUMINICĂ, 14 octombrie 2012 
 

7,30 – 8,00 – Deşteptarea şi înviorarea 

 
 

 
 
8,00 –9,00 – Micul dejun 
9,00 – 18,00–Excursie Tur de Paris: 
Transfer de la Disneyland la Paris cu însoţitor în  
limba română cu staţii la obiective şi monumen-
te istorice, unde turiştii vor avea posibilitatea să 
facă poze, să asculte istoricul locurilor   (durată 
totală a excursiei e de 8 ore - sau poate fi modi-
ficată, ţinând cont de o pauză de masă, dacă e 
necesar şi transfer). Obiective: Turnul Eiffel, 
Opéra, muzeul Louvre cu oprire, Notre-Dame de 
Paris cu oprire, Cite, Cartierul Latin, Jardin de 
Luxembourg, Musee d'Orsay, Esplanade des 
Invalides, Hôtel des Invalides, Podul lui 
Alexandru al III lea,   Place de la Concorde, Arc 
de Triomphe, Champs-Elysées, Madeleine şi 
retur de la Opéra la Disneyland. 
18,00 – 19,00 – Vizitarea zonei – timp liber 
recreativ 
19,00 – 20,00 - Servirea cinei; 
22,30- 23,30 –Activităţi recreative de grup în 
împrejurimile hotelului.  
 

LUNI, 15 octombrie 2012 
 

7,30 – 8,00 – Deşteptarea şi înviorarea; 
8,00 –9,00 – Micul dejun; 
9,00 – 12,00 – Distracţie în parcurile Disneyland; 
12,0 0- 13,00 –Plecarea participantilor de la 
Hotel; 
13,0 0- 15,30 – Checkin Aeroport  PARIS 
CHARLES DE GAULLE AIRPORT 2F la ora 15:30 -
  sosire în BUCHAREST HENRI COANDA AIRPORT 
la ora 19:20; 
20,00 – Plecarea din Aeroportul Otopeni (HENRI 
COANDA) – Bucureşti cu autocar RVG – Botoşani 
spre Dumbrăveni – Suceava. 
 

MARŢI, 16 octombrie 2012 
 

4,00 ~5,00 – Sosirea la Dumbrăveni. 
 

Diriginte, prof. Romeo Bolohan 
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 Elevi şi profesori din Dumbrăveni, în excursie  

la Disneyland Paris 

  Treizeci de elevi de clasa a VI-a B şi şase profesori  

însoţitori de la liceul nostru au trăit o experienţă unică, 

timp de trei zile, la Disneyland Paris, după ce am 

câştigat concursul "Tortul aniversar Disneyland Paris", 

organizat de Perfect Tour, în colaborare cu TVR 1. 

  La concursul „Tortul aniversar Disneyland Paris”, 

desfăşurat în perioada aprilie - iunie 2012, au partici-

pat elevi din întreaga ţară, iar câştigătoare a fost de-

semnată clasa a V-a B de la Liceul Tehnologic "Mihai 

Eminescu" din Dumbraveni, care a realizat cel mai fru-

mos tort pentru celebrele personaje de desene animate 

existente în parcurile Disneyland Paris. 

  Prin urmare, în perioada 11-16 octombrie, 30 de 

elevi şi şase profesori însoţitori au ajuns în lumea Dis-

ney, toate costurile privind zborul, transferurile, mesele, 

asigurarea şi cazarea fiind plătite de Perfect Tour. 

 

Adrenalină şi magie pură 

  Experienţele trăite de cei treizeci de copii au fost 

mult peste aşteptările acestora, mai ales că celebrul parc 

de distracţie a oferit, cu ocazia aniversării celor 20 de 

ani, peste 50 de noi atracţii, spectacole şi parade. 

  “În Walt Disney Studios am avut cea mai adevă-

rată experienţă. Am urcat într-un hotel bântuit, pe un 

scaun cu centuri de siguranţă şi... începi să cazi etaje 

întregi sau să urci etaje cu rapiditate. Din când în 

când, erau deschise şi uşile pentru a privi afară şi se ve-

dea întregul parc! Aici, în Tunelul Groazei, cum se mai 

numeşte, am trăit rolul unor personaje din viaţa reală, 

care cu mulţi ani în urma au <bântuit> unul dintre ho-

telurile din Paris”, a povestit, vizibil impresionat, 

Ruben Musteaţă.  

  “În <Cinemagique> am privit o istorie 

interactivă a cinematografiei ce durează 

aproximativ 20 de minute… Apoi, la 

<Armagheddon Special Effects> se intră în 

lumea celebrului film pentru a crea o nouă scenă, în 

care noi eram actorii. Mi-a plăcut felul cum a fost reali-

zat şi prezentat acest film, într-un mod care te punea 

în pielea personajelor din film”, a spus şi Alexandra    

Asoltanei. 

  Floricica Onucu, a subliniat că “pentru mine 

<Animagique> mi s-a părut un minispectacol unic, cu 

personaje îndrăgite de toţi copiii. <Covoarele zbură-

toare ale lui Alladin>, <Slinky Dog> - gen broscuţele 

noastre din parc, un picuţ mai rapid, <Cars Rally>, ele-

fănţei şi multe alte personaje. Iar pe primul loc se află 

Mickey Mouse”. 

 

Elevi impresionaţi de atmosfera de basm 

  Patricia Musteaţă, a mărturisit că „pe lângă alte 

locuri amintite de colegii mei, eu am mai fost impre-

sionată de magazinele şi cumpărăturile făcute în Dis-

ney Village. M-a impresionat că toate produsele din 

lanţul de magazine de la Village sunt inscripţionate 

Disneyland Resort Paris !”. 

 Şi Adina Pavăl a declarat, la întoarcerea din ex-

cursia în lumea magică a desenelor animate, că i-a plă-

cut „foarte mult atmosfera de basm, personajele în-

drăgite şi chiotele de bucurie şi fericire ale tuturor 

oamenilor”. 

  Experienţa unică a lăsat-o fără cuvinte şi pe 

Denisa Ilie. “Ce să mai vorbim prea mult, dragilor, care 

nu aţi fost la Disneyland Paris, vă doresc să ajungeţi 

cât mai rapid  pentru a vedea o altă lume, mai bună şi 

mai frumoasă, doar cu Perfect Tour!”, a spus Denisa Ilie. 

 Excursia la Disneyland Paris, premiu oferit de 

Perfect Tour, a impresionat şi pe profesorii, nu doar pe 

copii. "Totul a fost ca un vis împlinit, a fost totul per-

fect", a fost părerea unanimă a profesorilor însoţitori. 

 

Diriginte, prof. Romeo Bolohan 
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 Vizita în Franţa a fost foarte frumoasă. Când am 
ajuns acolo ne-am cazat imediat la hotelul Kyriad. 
Apoi, foarte bucuroşi că am ajuns în Paris am plecat cu 
nerăbdare spre parcurile Disneyland. Acolo, toată lumea 
ne-a primit cu zâmbetul pe buze şi cu multă căldură. 
De când am intrat în parcurile Disney am spus:  
-“Cine vrea în caruselul Indiana Jones ? 
-Bia, eu vreau să stau cu tine! spuse Diana. 
-Cine mai vrea în caruselul Indiana Jones? spuse 
doamna Oltiţa. 
-Noi, noi vrem! strigau colegii. 
-Bine, hai să-l rugăm pe domnul diriginte! 
 Apoi, cu toţii, am mers la domnul diriginte şi l-
am rugat, iar dumnealui ne-a spus că “da”. 
-A fost super! spuseserăm noi. 
-Mă bucur că v-a plăcut! zise domnul diriginte. 
 Favoritul meu a fost “Tower of Tower”. A fost 
incredibil, când ne urca în sus cu cea mai mare viteză şi 
ne dădea drumul dintr-o dată. Când ne dădea drumul 
cu liftul de sus simţeai că nu mai ai nimic dedesubt. 
A fost minunat! Aş mai vrea o dată în “Tower of 
Tower”! 

Pavăl Bianca Eliza 

La Disneyland 
 

 Era o zi de 11 octombrie 2012, când, cu toţii ne 
porneam cu autocarul spre Paris. Eram foarte 
nerăbdătoare deoarece ştiam foarte multe informaţii 
despre Disneyland. În autocar mă gândeam doar cum 
va fi la Paris, ce vom vizita şi cum va fi, la modul 
general. De când am aflat că sunt în clasa 
câştigătoare, nu mai aveam astâmpăr! 

Turcu Bianca 
 

Plecarea la Disneyland 
 

…când am ajuns la hotel eram foarte obosiţi, iar după 
jumătate de oră am plecat în parcurile Disnayland. Acolo 

am fost printr-un labirint, ne-am dat în Turnul Groazei, 
am călătorit în spaţiu, cu maşinuţele, în Nemo, am fost la 
cinematograf şi cu trenuleţul. Am făcut un tur al lumii cu 
bărcuţa am vizitat celebrul Turn Eiffel din Paris.  
 Cel mai mult mi-a plăcut în Turnul Groazei pentru 
că, acolo ne-am speriat şi ne-am distrat.  
 

Hoşman Robert 
 

 
La Paris 

 

 În prima zi am mers în parc şi am vizitat puţin 
zona iar a doua zi am fost la foarte mult atracţii 
distractive. Seara, când ajungeam la hotel, mergeam la 
restaurant să luăm cina iar după accea ne adunam 
câţiva elevi, într-o cameră şi câţiva în altă cameră şi ne 
jucam sub diferite forme, până noaptea târziu! 
 

Pavăl Mirel 



 

 
     

 

 

 

În urma concursului "Tortul 
aniversar Disneyland Paris" 
desfăşurat de TVR 1, MECTS şi 
Perfect Tour -unic reprezentant al 
Disneyland Paris în România, clasa 
a V-a B Dumbrăveni a câştigat 
acest concurs din cele 75 de şcoli 
participante din ţară. Aceasta a fost 
aleasă de prieteni, colegi, fanii 
emisiunii “Televiziunea Copiilor” de 
pe TVR 1 plus toţi ceilalţi care le-au 
votat proiectul şi juriul concursului. 
  Conform regulamentului, 
videoclipul final care prezintă 
realizarea tortului de către copii, a 
putut fi votat prin Like-uri timp de 
două luni iar echipa câstigatoare a 
fost selectata de juriul desemnat şi 
de numărul de like-uri obţinute pe 
Facebook. In desemnarea 
câştigatorului,  votul prin like-uri a 
avut o pondere de 50%, iar votul 
juriului a avut o pondere 50%.  
       Echipa câstigatoare a fost 
anunţată în data de 30 iunie 2012 
pe TVR 1 şi TVR 2 iar, ulterior în 
toată mass-media scrisă 
(MEDIAFAX, Turism în presă, 
Adevărul, Crai Nou – Sv, Obiectiv 
de Suceava, Monitorul de Suceava, 
etc.), şi va fi trimisă la Disneyland 
Paris de către Perfect Tour – unic 
reprezentant al Disneyland Paris în 
România. Intreaga clasă 
câstigătoare (30 de elevi şi 6 

însoţitori) va merge într-o excursie 
incredibilă la Disneyland Paris şi va 
avea parte de experienţe de neuitat. 
Toate costurile privind zborul, 
transferul în Paris, mesele, 
asigurarea şi cazarea vor fi plătite 
de Perfect Tour – unic reprezentant 
al Disneyland Paris în România.  
Clasa noastră  a fost împărţită în 
şase secţiuni sau cercuri de lucru, tot 
aşa cum am vizitat minunatele 
locuri de la Disneyland Paris, în 
cinstea celor 20 de ani de existenţă.  
Am sărbătorit cei 20 de ani prin 
realizarea tortului aniversar, 
începând cu turnurile Castelului 
Frumoasei Adormite (unde s-au 
implicat elevi din primul cerc de 
lucru), apoi am continuat cu 
realizarea bazei Castelului 
(responsabili fiind elevii celui de al 
II-lea cerc de lucru). Al III-lea cerc 
de lucru s-a axat pe personajele ce 
vor păzi făimosul Castel, iar cercul 
de elevi patru au lucrat la 
personajele aflate în împrejurimile 
castelului.  
Al V-lea cerc de lucru a realizat 
baza parcului de la Disneyland 
Paris conform celor 4 secţiuni 
tematice (adică blatul de bază al 
întregului tort) iar al VI-lea cerc 
tematic a lucrat la Podul de la 
intrarea principală al Parcului 
Disneyland Paris. Călătoria lui Nemo 

 

  După mica călătorie cu autobuzul, ajunşi în parcul de 
distracţii, ochii ne sticleau de bucurie şi de emoţie. Ne uitam 
în stânga şi în dreapta uimiţi şi făceam fotografii. Până când 
am văzut o piatră mare şi o şină de cale ferată. Văzusem 
nişte copii care se dădeau în nişte broscuţe. Acolo era Nemo. 
Noi toţi doream să ne distrăm. Când am ajuns să intrăm în 
broscute m-a cuprins o emoţie şi o bucurie bizară şi simţeam 
că-mi bate inima aşa de tare... Am pornit ! 
  Noi ţipam şi simţeam că ne dăm într-o parte şi în alta, 
simţeam că alunecăm pe spate, dar toate ascestea ni se 
păreau neadevărate. 

 

Şalgău Veronica 

 

 
 

 
 

Despre Disneyland 
 

  Cu Roller Coaste-ul a fost cea mai placută 
aventură. Acele înalţimi, acea viteză, acele 
mici ,,surprize'' de moment m-au făcut să-mi fie frică, 
dar m-am gândit că pot face faţă distracţiei. Cum vă 
spuneam viteza, înălţimea şi micile surprize au fost cele 
mai super atracţii. 

Hriţcu Iuval-Dragos 

Una dintre distracțiile parcului Disney este 

Turnul Groazei. Acesta seamănă cu un lift în care se 

pot urca aproximativ 20 de persoane. Încet liftul 

urcă, apoi se oprește pentru a ne fi prezentate 4 

personaje care fac parte din lumea importamtă a 

istoricului asestui turn. Aceștia sunt fulgerați 

pentru că au ajuns destul de sus cu liftul. Fulgerul îi 

afectează și pe ei, dar ș i liftul pentru că se strică. 

Cablurile care susțin liftul se rup, iar liftul cade în 

gol  cu tot cu cei patru oameni din el. 

Apoi liftul continuă să urce, la un moment 

dat am ajuns în aer, acolo fiind şi vârful turnului, 

unde ni s-au făcut fotografii. După aceea liftul a 

început să coboare, la început încet până acolo unde 

am văzut cele patru persoane, apoi am urcat din 

nou până în vârf, după care liftul a coborât cu 

viteză. 

Senzația pe care o ai când cobori nu se poate 

exlica în cuvinte pentru că ai tot felul de senzații: și 

de frică și de plăceri, însă recomand tutror celor care 

ajung la Disney să încerce Turnul Groazei! 
 

Tacu Cătălin-Florin  
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  După felul cum arăta, Turnul Groazei a 
fost pentru mine cel mai atractiv, chiar dacă 
a fost înfricoşător de când m-am apropiat de 
el, tot îmi doream să merg acolo. 
  După ce intrasem împreună cu cla-
sa într-o cameră cu pânze de păianjen şi lu-
cruri vechi acoperite cu praf, s-au stins lumi-
nile dintr-o dată. S-a aprins un televizor un-
de era prezentat un documentar  în format 
alb-negru foarte interesant despre acel turn  
şi despre o famile din Paris care a mers cu lif-
tul. Din câte am înţeles, cu mulţi ani în urmă, 
într-unul din hotelurile din Paris,  un fulger 
foarte puternic a lovit acel lift căzând cu o vi-
teză foarte extremă în gol. Familia nu a supra-
vieţuit dar ne-a lăsat acest mesaj « Acum veţi 
simţi şi voi ceea ce am simţit şi noi în lifz ». 
Acest mesaj m-a emoţionat foarte mult dar în 
acelaşi timp mi-a dat fiori.   
  După acest mesaj, am intrat într-o 
altă încăpere la fel de înfricoşătoare, unde am 
aşteptat să ne vină rândul la distracţie… 
  De acolo am înţeles că va fi extraor-
dinar. După ce am fost aşezaţi pe nişte nume-
re, în aproximativ trei minute a sosit şi liftul. 
Ne-am aşezat pe scaune înspăimântaţi. Ne ve-
rificasem centurile ca să nu fie probleme. Uşor, 
uşor am urcat. Dintr-o dată, uşile liftului s-au 
deschis apărând familia fantomă în timp ce 
fulgera foarte tare. Apoi am coborât cu o vi-
teză extremă, dar am simţit o dis-
tracţie foarte maximă. 
  Când s-a terminat totul, 
a fost amuzant deoarece paznicul 
ne-a numărat, apoi a respirat uşu-
rat pentru că eram cu toţii. 
  A fost fantastic! Disneyland-ul 
are nişte secrete care trebuie desco-
perite pentru că sunt fantastice! 
 

Pavăl Adina Andreea 
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 Am câştigat lel mai tare concurs din 
România destinat claselor I - VIII, o 
excursie la Disneyland, aşa că am plecat cu 
toţii, cu inima cât un purice, pentru prima 
dată într-o ţară mai îndepărtată, Franţa. 
 Minunata lume a copii lor, 
Disneyland, este locul  unde te poţi întâlni 
cu personajele din desene animate preferate, 
este locul în care visele se împlinesc, o lume 
magică în care se întâmplă întotdeauna 
ceva frumos: prinţi şi prinţese, personaje de 
poveste şi eroi din desene animate îşi dau 
întâlnire aici pentru a oferi o excursie de 
neuitat. 
 Europa şi Parisul au simţit nevoia 
unui loc, unde oamenii, de toate vârstele, să 
aibă parte de cele mai fericite momente 
împreună. Astfel, în anul 1992 s-a deschis 
un loc minunat – Disneyland Paris, 
Franţa, în oraşul Marne-la-Vallee, care era 
mult mai modern. Dar astăzi vom încerca 
să reconstruim lumea Disneyland Paris într
-un alt mod: vom realiza lumea Disneyland 
dintr-un tort mai dulce şi magnific, dar la 
dimensiuni  foarte mici. Sperăm însă că 
felul nostru de a sărbători cei 20 de ani de 
la înfiinţarea faimosului Disneyland să 
completeze lumea magică de la Paris. 
 Disneyland Paris este o lume magică 
deoarece visele se împlinesc şi poţi să te 
plimbi la pas, să faci o plimbare  palpitantă 
cu Thunder Montain, să străbaţi labirintul 
lui Alice în Ţara Minunilor. Să nu uităm de 
prinţii şi prinţesele, personajele din desenele 
animate pe care le poţi vedea şi atinge în 
mărime naturală, paradele în care îi poţi 
vedea pe Peter Pan, Pinocchio şi Michey 
Mouse, iar noaptea poţi vedea focuri de 
artificii ce luminează cerul. 
 Întreg grupul am fost cazati la Hotel 
Kyriad 3*, unde am fost primiţi şi cazaţi 
foarte bine. Hotelul este construit ca o 
aşezare tipic franţuzească, într-un decor 
magnific. Aici se îmbină perfect atmosfera 
dinamică din lumea Disney cu serenitatea 
calmă a unei provincii de la ţară. In timp ce 
adulţii se relaxeaza, copii se pot distra în 

sălile de jocuri. Restaurantul din incinta 
hotelului oferă o atmosferă de vis, 
aranjamentele florale şi panorama fac ca 
acesta să fie locul ideal pentru servirea unei 
cine liniştite, în mijlocul familiei sau al 
prietenilor. Camerele au fost destul de 
spatioase şi curate. Micul dejun servit la 
hotel (bufet suedez) a fost destul de 
diversificat: câteva feluri de brânză, suncă, 
delicioasele croisante, cereale, etc. 
Autobuzele care asigură transportul de la 
hotel la parc circulă foarte bine, la 15 
minute. 
 Parcul în sine ne-a lăsat cu gura 
căscată. M-a uimit atenţia pentru fiecare 
detaliu. Toata lumea era liniştită, fericită, 
cu toţii eram în mintea copiilor. Trebuie 
doar să ai chef de distracţie şi este imposibil 
să nu găşesti ceva să te atragă: pentru cei 
mai mici Fantasyland, o lume a poveştilor 
cu palate ale prinţeselor, căluţi, maşinuţe, 
iar pentru amatorii de senzaţii tari, Space 
Mountain, Armageddon Special EffectsRC 
Racer, Hollywood Tower şi spectacolul de 
cascadorii la Moteurs... Actions.  
 Pentru suveniruri am vizitat 
magazinele de la Disneyland, care se aflau 
în Village, cu aceeaşi marfă şi aceleaşi 
preţuri. De asemenea, găsesc important de 
specificat faptul că în parc nu găsiţi decât 
mâncare fast-food, care, vorba unei colege, 
este foarte... fast. 
 Dacă tot am făcut o vizită la Paris, 
am vizitat Turnul Eiffel unde am avut o 
privelişte minunată, o contrucţie 
impresionantă, un obiectiv pe care este 
păcat să îl rataţi.  
 În concluzie, Disneyland Paris oferă o 
experienţă excepţională, care merită trăită. 
O recomand cu toată inima şi, dacă vom 
avea ocazia să ajungem încă o dată acolo, 
cu siguranţă nu o vom rata. VA URMA… 
 

Diriginte, 
Prof. Romeo Bolohan 



 

 
     

  

 
 Era o zi racoroasă de toamnă când trebuia să ne 
facem bagajele pentru plecare. Am aşteptat această zi 
timp de trei luni de zile. În acest timp am economisit 
banuţi pentru a face câte o surpriză celor dragi rămaşi 
acasă. Ne făceam nenumarate gânduri, cum o să fie pe 
drum cu autocarul până la Bucureşti şi apoi cu avinoul 
până la Paris. Eram nerăbdători să vedem o naţiune 
nouă care ne-a întâmpinat cu mult respect. 
 Un reprezentant din România ne-a aşteptat la 
aeroportul din Paris şi ne-a însoţit până la hotelul unde 
eram cazaţi. Apoi am mers în parcul Disneyland fiind 
plini de fericire şi bucuroşi că am ajuns cu bine pe acele 
meleaguri. Am vizitat în Paris foarte multe locuri 
precum: Tour Eiffel, Arcul de Triumf, muzeul Louvre, 
catredala Notre Dame şi multe altele. Nu vom uita 
niciodată aceste locuri minunate! 
 În parcul de distracţii, cel mai mult mi-a plăcut 
plimbarea cu trenuleţul până în momentul în care am 
ajuns sub un pod unde exista o stânca mare şi o cisternă 
ce a luat foc. Cu toţii ne-am mirat de ce se întâmplă, iar 
dintr-o dată trenuleţul se misca într-o parte şi-n alta.  

 
 La final, au venit valuri mari de apă care au stins 
cisterna, iar trenuleţul a pornit şi s-a oprit iar într-un 

alt loc unde, un alt trenuleţ stătea suspendat pe 
o şină ruptă, iar dintr-un alt horn venea un suflu 
puternic de flăcări. 
 Cu toţii ne-am despărţit greu de acel parc 
minunat întins pe o suprafaţă foarte mare. 
Timpul nu-l putem opri în loc aşa cum speranţa 
moare ultima...cine ştie ce altă ocazie poate să ne 
ofere revenirea în acest parc minunat? 
 Această excursie va ramâne mult timp în 
memoria noastră! 

Gânga Iulian 

 

 Joi, 11 octmobrie 2012, am pornit spre Paris, 
tristă, deoarece mi-am lăsat familia acasă, dar şi bu-
curoasă în acelaşi timp pentru că, împreună cu colegii 

mei vom parcurge drumul spre un adevărat Palat al 
Copiilor din lumea întreagă. 
 Odată cu pornirea autocarului, gândurile mele 
erau dirijate spre o lume de poveste. Ajungând la ho-
telul nostru, obosiţi, ne-am odihnit şi apoi, împreună 
cu clasa, ne-am grăbit spre parcurile Disneyland. 
Oamenii prezenţi în parcurile Disneyland ne-au 
întâmpinat cu zâmbetul pe buze, iar sentimentul 
transmis de ei a fost o caldură sufletească şi o fericire 
nespus de mare. Primul lucru care mi-a atras atenţia 
şi în care m-am distrat a fost plimbarea cu ceşcuţele şi 
elefanţii. După distracţia de aici am străbătut Labir-
intul lui Alice şi ne-am grăbit să ne bucurăm de magia 
paradei. Aici am făcut cunoştinţă cu personajele Dis-
ney, ce erau foarte haioase şi pline de veselie. Lucrul 
care mi-a atras atenţia cel mai mult a fost un spiriduş 
care împraştia magie ce devenea strălucitoare ca fo-
curile unor articifii.  
 După distracţia ce am trăit-o în acea zi, ne-am 
întors la hotel, unde am făcut baie şi am căzut într-un 
somn adânc.  
 Dis de dimineaţă, vioaie şi plină de energie, am 
pornit din nou spre Palatul de Vis. În acea zi ne-am 
bucurat de o aventură minunată împreună cu peşti-
sorul Nemo şi dialogul cu Stich, un personaj foarte 
amuzant. Apoi am fost într-o plimbare cu trenuleţul 
şi am vizitat Turnul Terorii şi apoi cursa cu 
maşinuţele Cars. După ce m-am veselit în aceste locuri 
am plecat spre un studio numit Animagique. În acest 
studio am aflat cum a descoperit Donald celelalte per-
sonaje de poveste. 
 Am aflat cum au apărut desenele animate şi lu-
crul acesta m-a încântat foarte mult.  
 În cea de a treia zi am vizitat obiectivele turis-

tice din Paris. Lucrul care m-a încântat a fost Piramida 
de sticlă a muzeului Louvre şi înălţimea şi frumusetea 
Turnului Eiffel, dar şi de Podul lui Alexandru al III-
lea. După vizitarea acestor locuri nemaipomenit de fru-
moase, ne-am întors la hotel, unde am luat cina şi am 
căzut în acelaşi somn cu vise magice.  

 A patra zi ne-am luat rămas bun de la hotelul nos-
tru din parcurile Disneyland şi de la capitala Franţei şi 
am pornit spre casă.  

 

 Tot drumul m-am gândit la reîntâlnirea cu familia 
şi cu cei dragi. Impresia care mi s-a înti 

părit în minte este următoarea: Disneyland-ul este un 
ţinut magic în care personajele au prins viaţă pentru a-i 
încânta pe copiii din toată lumea. 

 Lumea copiilor nu va fi niciodată uitată ci se va 
aprinde de fiecare dată, odată cu apariţia fiecărui copil 
ce va păşi în lumea poveştilor. 

 Pentru mine, Disneyland-ul a fost şi va rămâne o 
împărăţie magică dăruită tuturor copiilor din lumea 
aceasta. 

Agachi Dana 
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Vineri, 12 octombrie 2012 
 Era ora 19:00.  Cu toţii ne-am adunat în fata şcolii 
în asteptarea autocarului RVG. Până ce venise autoca-
rul, domnul diriginte ne-a luat interviuri şi ne-a foto-
grafiat. 
 Ora 19:30. Autocarul parcase în curtea şcolii pen-
tru a ne îmbarca.  
 Ora 19:45. Ne porniserăm la drum lung spre aero-
portul Henri Coandă. Drumul a fost lung, cu mici 
opriri, dar în sfârşit ajunserăm la 4:00 dimineaţa în aer-
oport. Acolo, am stat putin, am facut controlul specific 
(checkin-ul) şi ne-am îmbarcat în avion.  
 Ora 7:00. Avionul decolase. Cu toţii eram fericiţi că 
vom merge printre nori şi că vom ajunge la Disneyland 
Paris.  Era ora 10:00, când am aterizat la Aeroportul 
Charles de Gaulle din Paris. De la aeroport ne-am dus 
la hotelul Kyriad şi ne-am cazat pe la ora 10:30. La ora 
12:00 am servit prânzul apoi, în restul zilei ne-am dis-
trat în  parcurile Disneyland. La ora 20:00 am servit 
cina.  
 
Sâmbata, 13 octombrie 2012 
 La ora 7:00 era deşteptarea şi înviorarea, iar la ora 
8:00 am servit micul dejun. Imediat după ce am servit 
micul dejun am pornit spre parcurile Disneyland. În 
acea zi ne-am putut bucura din plin de aceste parcuri 
pentru că eram mai odihniţi. Am fost la Cinemagique, 
Animagique, Cars Quatre Rous Rallye, The Twiught 
Zone Tour of terror şi multe altele. A fost minunat!  
 
Duminica, 14 octombrie 2012 
 La ora 7:00 era deşteptarea şi înviorarea, iar apoi, 
servirea micului dejun la ora 8. Ne-am îmbarcat în 
autocar pentru a face Turul Parisului. Acolo am vizitat 
Turnul Eiffel, Podul lui Alexandru al III-lea şi altele. 
La ora 19:00 am sevit  cina. 
 
Luni, 15 octombrie 2012  
 La ora 8  am servit micul dejun. După aceea 
am mai vizitat odată Parcurile Disneyland pentru 
a face ultimile cumpărături celor de acasă. La ora 
12 am plecat de la hotel la aeroportul din Paris. La 
ora 15:30 avionul a decolat, iar la ora 19:20 
ajunsesem în România. Plecarea din aeroport Oto-
peni cu autocarul RVG a fost la ora 20 .  Urma 
lungul drum spre casă.  

 
 
Marti, 16 octombrie 2012 
 În sfârşit, ajunşi în Dumbraveni, ne-am reîntâlnit 
familiile.  
 Ce frumoasă a fost această excursie! 
 

Musteaţă Patricia 

  Disneyland Paris este un loc de vis, unde 
distracţia, emoţiile şi multe personaje Disney se îmbină 
pentru a crea o experienţă de neuitat. Disneyland este o 
lume extraordinară ce merită explorată în cele mai mici 
detalii. 
  Eu, împreună cu colegii de clasă, am fost acolo. 
Odată ajunşi în Disneyland a început distracţia. 
  După ce am trecut barierele de la intrare, am 
pătruns într-o altă lume, plină de mister şi magie. Era 
lumea desenelor animate, a poveştilor, lumea copilăriei 
fericite. Noi, ne-am urcat în maşinuţele care ne 

învârteau, apoi în ceşcutele care se roteau. 

  Apoi ne-a bucurat de un carusel m i n u n a t . 
Cel mai mult mi-a plăcut în Turnul Groazei şi în 
Aventurile lui Nemo. În Turnul Groazei ne ridica cu 
liftul şi apoi acesta cădea brusc până la un etaj inferior. 
Iar la Aventurile lui Nemo era ca un Montaigne Russe 
care ne învârtea şi ne rotea, până ne ameţea. Francezii 
erau foarte primitori, de treabă, erau civilizaţi şi foarte 
plăcuţi. 
  Totul a fost nemaipomenit! 

 
Asoltanei Alexandra Ionela 

 

De la Disneyland Paris am multe amintiri, dar sunt unele 
care mi-au rămas întipărite în minte pentru totdeauna. 
Este vorba de călătoria lui Nemo unde erau nişte carapace 
de broască pe sine. Mai întâi ne introducea în lumea 
personajelor Disney, iar apoi ne urcau pe un deal de unde a 
ieşit un rechin mare, care îi speria pe cei ce se aflau acolo. 
După ce am urcat dealul până în vârf urma distracţia, ne 
duceau în toate poziţiile, ca într-un Montaigne Russe, doar 
că nu ne învârtea la 360 grade. A fost însă foarte 
distractiv. 
O altă aventură care mi-a placut foarte mult a fost cea de 

la Indiana Jones care era tot ca un Mountaigne Russe ce 
ne învartea chiar la 360 grade. Aici a fost 

foarte distractiv şi îmi pare rău că am închis puţin ochii în 
timpul ascensiunii. Îmi pare rău că nu am ajuns şi la 
Turnul Groazei unde am înţeles că a fost la fel de 
distractiv. Mi-a plăcut şi plimbarea cu trenuleţul prin 
locuri unde erau expuse diverse statui, forme din copaci iar 
apoi am văzut un peisaj de munte intrând apoi într-un 
scenariu de film. Aici, o cisternă a luat foc, apoi am văzut 
măreţia unei cascade, apă ce curgea deasupra trenuleţului 
şi mişcarea trenuleţului într-o parte şi alta. Ne simţeam cu 
adevărat actorii unui film. 
Într-un final, mi-a plăcut totul din acel parc minunat! 
 

Musteaţă Ruben Denis 
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 Este sâmbătă, 19 octombrie 2012. Sunt la 
Paris de două zile. Am venit aici împreună cu 
clasa, în urma unui concurs naţional câştigat 
împreună cu întreaga clasă. Dorinţa mea şi a 
colegilor era să ajungem la vestitul parc de 
distracţii Disneyland. Şi iată că sunt deja 2 
zile în care ne-am putut bucura de atracţiile 
Disneyland-ului. 
 Atmosfera era superbă. Când am intrat pe 
porţile parcului, parcă am intrat în lumea 
basmului. Eram desprinşi cu totul de realitate. 
La tot pasul ne întâmpinau personaje din 
desenele animate mult îndrăgite de noi. Un 
lucru care m-a impresionat a fost parada 
personajelor. Le vedeam ca într-un desen 
animat dar plin de viaţă. Parea că şi noi trăim 
unele aventuri alaturi de ele. Ce mi-a rămas 
însă cel mai adânc în minte şi în suflet a fost 
expierenţa din Turnul Groazei.  
 Nu am mai trăit niciodată asemenea 
senzaţii. Erau şi senzaţii de placere dar mai 
ales de spaimă. În fiecare loc vizitat din 
parcurile Disneyland  am trăit momente 
speciale, de plăcere, de admiraţie, de spaimă şi 
mai ales de bucurie. 
 Cele mai deosebite sentimente de 
admiraţie le-am trăit când am urcat în barca 
lumii, care te ducea într-o călătorie prin toata 
lumea. Pin faţă îţi apăreau cele mai frumoase 
papuşi, peisaje minunate şi activităţi specifice 
fiecărei ţări.  
 Mi-a plăcut mult şi călătoria acvatică 
alături de la Nemo. Am vizitat şi Pavilionul 
Prinţeselor unde erau expuse cele mai preţioase 
obiecte din desenele animate, ale fiecărei 
prinţese: pantoful Cenuşeresei şi trandafirul 
din Frumoasa şi Bestia. 
 La ora 20:30 am ieşit din parcuri fericiţi 
şi entuziasmaţi de magia lor. Nu vom uita 
niciodată clipele petrecute în lumea fantastică 
a desenelor animate, tărâmul fermecat din 
Disneyland ! 
 

Onucu Floricica 

 

 
 De când a început școala, nu a existat vreo zi în 
care să nu mă gândesc la excursia de la Disneyland 
Paris. Toată ziua mă gândeam la acestă excursie pe care 

noi am câștigat-o ș i pe care am așteptat-o din tot 
sufletul. 
 Iată că a sosit ș i ziua minunată, acea zi mult 
așteptată, când am poposit în curtea școlii pentru a 
ne îmbarca de plecare. Vedeam cu ochii deschiș i 
îndeplinindu-ni-se visul nostru de jumătate de an. 
Toți eram fericiți, nici o umbră de tristețe nu se vedea 
pe chipurile noastre, ci doar nerăbdarea ne mai 
umbrea câte puțin veselia. 
 A sosit ș i momentul plecării. Autocarul ș i-a 
deschis uș ile ș i am păș it pe mocheta proaspăt 
aspirată, ne-am instalat pe scaunele curate ș i 
confortabile, am pus la loc bagajele ș i am pornit la 
drum. 
 Era deja întuneric. În fața noastră se deschidea 
un drum lung cu urcușuri ș i coborâșuri, cu răsuciri. 
Primul popas a fost la Adjud, pentru a ne reveni în 
fire ș i a servi o gustare. Ne-am dat în leagăn pentru 
a ne relaxa ș i a căpăta forțe proaspete. 
 Spre dimineată am ajuns la Aeroportul ,,Henri 
Coandă” din București. Eram puțin obosiți, dar nu 
asta ne era problema, ci dorința neastâmpănită de a 
ne vedea în împrejurimile Parisului. 
- Cănd plecăm? 
- Cât mai durează? 
- Mai stăm mult? Întrebam care mai de care! 
După depunerea bagajelor la cală, și efectuarea 
verificărilor obișnuite, pe la ora 7 dimineața ne-am 
îndreptat spre aeronava care avea să aterizeze 3 ore 
mai târziu pe aeroportul din Paris. 
 De acolo am fost conduși către hotelul unde am 
găsit camere curate ș i primitoare ș i o ospitalitate 
deosebită. 
Zilele petrecute la Disney au fost de-a dreptul 
minunate, atât de minunate, încât nu-mi găsesc 

cuvintele să le descriu. 
 Distracțiile oferite de acest parc sunt visul oricarui 
copil ș i veselia oricarui adult. De la călușei și 
maș inuțe, la Labiritul lui Alice, drumul Capitanului 
Nemo, Indiana Jones, calatoria galactică ș i studiourile 
Disney, sufletul nostru a trăit cele mai diverse emoții ș i 
semtimente extreme. 
 Aceste emoții le trăiesc  

 

ș i acum ș i îmi voi aminti cu drag de ele mereu. Am doar 
amintiri plăcute ș i sunt sigur că pentru toți cei ce au 
participat a fost o excursiede neuitat! 
 

Hrițcu Gabriel 
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Mai erau două zile şi urma să mergem la Paris. Eu şi 
colegii mei eram curioşi cum o să se comporte francezii cu 
noi şi cum o să fie cu avionul. 

A sosit ziua în care ne porniserăm cu autocarul pâna 
la Bucureşti şi de acolo cu avionul pâna în Franţa. 

 Când am ajuns în avion aveam emoţii, deoarece 
n-am mai merseserăm cu avionul niciodată. Cel mai mult 
mi-a plăcut din parcurile Disneyland: Turnul Terorii, 
deoarece era interesant când auzeam ţipetele celorlalţi 
oameni, când am urcat în lift, eram curioasă de ce se va 
petrece la ultimul etaj. Ne-a facut şi o fotografie cum eram 
speriaţi, iar aceasta a fost pusă pe un ecran la ieşire. 

 Prima dată când s-a deschis uşa liftului era o 

oglindă mare în care noi apăream în ea, iar pereţii erau 
numai fulgere, după aceea părea că a trăsnit liftul în care 
stăteam noi. Când ne-a urcat cu vreo două etaje s-a deschis 
uşa liftului şi au apărut într-o încăpere fantomele unei 
familii, după care,  în acea încăpere se făcu întuneric şi a 
apărut  acea familie. Atunci, toţi am ţipat. Când am ieşit 
de acolo am povestit colegilor care n-au fost cu noi şi le-am 
zis că o să le pară rău că nu s-au dat şi ei. 

La hotel, francezii ne-au primit fericiţi, încântaţi că 
am venit şi erau binedispuşi. 

Mi-a plăcut mult această excursie! 
 

Chirica Mihaela Gabriela 

 Pe 11 octombrie 2012 am plecat spre Franţa. Am 
plecat cu toţii emoţionaţi cu autocarul până la aeroportul 
din Bucureşti  apoi am plecat cu avionul.  
 Nu a durat mult mersul cu avionul, dar a fost frumos. 
Când am ajuns în Franţa eram tare bucuroşi că avionul a 
aterizat în siguranţă. Apoi am mers la hotelul Kyriad, 
unde ne-am cazat. Hotelul era frumos şi primitor. 
 Am plecat apoi cu autocarul spre parcurile 
Disneyland. Acolo era un castel mare, magnific şi colorat 
în roz, iar prin jurul castelului erau multe magazine şi 
jocuri uimitoare. Ne-am dat în multe atractii cum ar fi: 
ceşcuţe, maşinuţe, căluţi, elefănţei dar chiar şi în 
Montagne Rouse. Apoi am vizitat şi Studioul Mickey 
Mouse. Acolo am mers la Animagique, unde i-am întâlnit 
pe Donald şi Mickey precum şi alte personaje din 
nemuritoarele poveşti. 
 Am mers cu trenuleţul şi a fost uimitor! Am 

văzut multe maşini vechi de poliţie şi de îngheţată. Am 
vizitat şi Pavilionul Prinţeselor unde am văzut multe 
obiecte din cele mai frumoase poveşti. Şi acolo m-am simţit 
foarte bine. 
 Ne-am plimbat şi în Labirintul lui Alice. Când am 
ieşit din labirint, am văzut celebra Paradă a personajelor 
Disney. Dar cel mai grozav a fost Turnul Groazei unde 
ţipam de teamă, dar şi de bucurie.  
 După aceea, am vizitat şi alte lucruri frumoase. Am 
mers şi am vorbit cu Stich şi ne-am plimbat cu trenuleţul 
precum şi cu bărcuţa pe apă văzând o lume fantastică, cu 
multe personaje.  Acolo a fost uimitor!  
 Am observat că în Franţa oamenii sunt foarte 
simpatici. Ne priveau puţin, iar apoi zâmbeau sau râdeau.  
 Aşa a fost excursia la Disneyland Paris, o excursie 
fantastică, grozavă şi uimitoare! 

Guranda Bianca 

 

 La Defense este un cartier nou unde se găsesc multe 

clădiri moderne. În Defense puteţi admira zgarie-nori precum 

şi multe construcţii făcute din geamuri şi oţel. 

 De asemenea, tot în Defense este şi Arcul din Defense, 

o clădire înaltă sub forma unui cub gol care are o platformă 

de observaţie. Intrarea este 7.5 € fiind incluse în preţ şi 

câteva expoziţii ale unor artişti contemporani mai mult sau 

mai puţin cunoscuţi. Arcul din Defense a fost construit la 

iniţiativa fostului preşedinte francez Mitterrand, care a dorit 

o versiune demnă de secolul XX a Arcului de Triumf. Cu toate 

acestea, design-ul arhitectului danez Otto Van Spreckelsen 

aduce mai mult cu un cub decât cu un Arc Triumfal. Are 106 

metri, iar părţile laterale sunt spaţii de birouri.  

Primăria Parisului - Hotel de Ville de Paris  

 Primăria Parisului ( Hôtel de ville de Paris ) a fost cen-

trul vieţii politice din Paris timp de câteva secole bune. Clădirea 

primariei ce datează din secolul 16 a fost reconstruită după ce a 

luat foc în timpul revoluţiei pariziene din 1870. 

 In Evul Mediu, condamnaţii la moarte erau spanzuraţi în 

piaţa din faţa primariei. În ziua de astăzi piaţa este mult mai paş-

nică şi decorată cu fântâni. Hotel de Ville se află destul de aproape 

de centrul Pompidou şi de Ile de la cite. Pe lângă faptul că aici îşi 

are biroul primarul Parisului, clădirea mai găzduieşte şi o serie de 

evenimente şi recepţii. Clădirea a suferit unele schimbări majore de-

a lungul timpului. În 1835 două noi aripi au fost construite sub 

supravegherea prefectului Parisului. Aceste două aripi au fost 

unite printr-o galerie ce a ars complet în 1871. Reconstrucţia s-a 

dorit a fi o copie fidelă a clădirii distruse în timpul rebeliunii. Noua 

clădire a primăriei a fost inaugurată oficial în 1882. 

 În apropiere există şi un magazin numit după primărie - ba-

zar de L'hôtel de Ville. Turiştii care vin să vada clădirea primăriei 

Parisului, pot vizita şi biserica St-Gervais-et-st-Protais aflată în 

apropiere. Cel mai bun mod de a ajunge la primăria Parisului este 

cu metroul. Pe lângă arhitectura deosebită a clădirii, turiştii se pot 

bucura şi de diferite manifestări pe care aceasta le găzduieşte des-

tul de frecvent. 

Informaţii preluate de la Agenţia Perfect Tour  

şi prelucrate de prof. Romeo Bolohan 
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 După mult timp a sosit clipa mult aşteptată. 
Entuziasmaţi, ne-am luat rămas bun de la părinţi şi ne-
am urcat în autocarul care ne-a dus la Bucureşti, la 
aeroport. Ajunşi la aeroport, ne-am urcat în avion 
ocupând locurile cu emoţii mari, deoarece în faţă aveam o 
nouă experienţă inedită. Timpul s-a scurs uşor şi am ajuns 
la Paris.  
 L-am admirat de la înălţime. Acolo ne-am cazat la 

un hotel foarte frumos. Lipsiţi de griji, am plecat grăbiţi 
spre parcurile Disneyland unde am luat un prânz gustos, 
iar apoi ne-am distrat până s-a înserat. A doua zi ne-am 
dat într-un lift care era într-un turn al groazei şi mi-a 
plăcut foarte mult, în Montain Ruusse.  
 Apoi am admirat parade cu toate personajele 

minunate care ne-au fascinat copilăria. Odată cu intrarea 
în labirintul lui Alice totul era ca un vis. A treia zi am 
făcut un tur a Parisului. Am ajuns la Turnul Eiffel, de 
unde aveam o privelişte minunată al Parisului. Apoi am 
mers la Muzeul Louvre şi la Catedrala Notre Dames. 
Francezii erau nişte oanmeni foarte prietenoşi şi 
civilizaţi.  
 În a patra zi ne-am făcut bagajele cu o tristeţe mare, 

deoarece nu puteam să realizam cât de repede s-a scurs 
timpul şi că trebuie să plecăm.  
 A fost o expierenţă cu totul specială, deoarece odată 

în viaţă poţi trăi astfel de momente inedite.  
 

Roman Diana Dumitriţa 

 Era ora 19:00 iar cu toții ne adunaserăm în fața 
școlii. Eram foarte bucurtoș i ș i ne gândeam cum va fi la 
Disneyland. La ora 19:30 autocarul a pornit spre 
București, iar când am ajuns acolo abia așteptam să 
urcăm în avion.  

 La 7:20 am decolat. În avion ne-am simțit foarte 
bine iar stewardewzii erau foarte zâmbitori ș i plăcuți. 
Acolo, în zbor, norii se vedeau ca zăpada. După ce am 
aterizat, mai eram la o oră de mers cu maș ina până la 
Disneyland. S-a întâmplat ș i asta, iar când am ajuns 
acolo totul era verde ș i frumos. Am petrecut 2 zile în 
parc. Acolo ne-am dat în foarte multe carusele, ne-am 
uitat la filme, teatru, totul a fost neimaginat de frumos. 
 După aceste două ziule de neuitat 

am fost să vizităm Parisul, dar vremea nu a fost în 
favoarea noastră. Acolo am văzut: Podul lui Alexandru 
al III-lea, Podul Nou, Podul Iubirii, Catedrala Notre 
Damme, Muzeul Louvre, Arcul de Triumf, dar cel mai 
frumos a fost la Turnul Eiffel. De acolo poți vedea tot 
Parisul, care este foarte mare.  

 S-au dus ș i aceste zile foarte repede. O zi mai 
târziu ne-am pornit spre casă. A fost un drum foarte 
lung ș i obositor, dar nu vă pot spune cât de fericit am 
fost să fiu înapoi acasă sănătos.  

 A fost o experiență de neuitat! 

 

Luculescu Robert 

 
Muzeul Louvre este cel mai vizitat muzeu de artă din 

lume, un monument plin de încărcătură istorică şi un muzeu Na-
ţional al Franţei. Este un obiectiv turistic central din Paris fiind 
situat în arondismentul 1 al oraşului. În cadrul muzeului Luvru 
sunt expuse în jur de 35000 de obiecte de artă din mileniul 6 
I.CH. şi până în secolul al XIX-lea D.CH.  

Muzeul este găzduit de Palatul Louvre care iniţial a fost 
conceput ca o fortăreaţă în secolul al XII-lea sub domnia lui Filip 
al II-lea. Ruinele acestei fortăreţe încă mai pot fi văzute şi în 
zilele noastre. Clădirea a continuat să fie extinsă de multe ori de-a 
lungul secolelor până a ajuns la forma actuală a palatului louvre. 
In anul 1674 resedinta regilor frantei a fost mutata la palatul 
Versailles şi astfel Palatul Louvre a rămas principalul loc în care 
colecţiile regale de artă au fost expuse. In timpul revoluţiei 
franceze s-a decis ca Louvre-ul să devină muzeu şi să găzduiască 
cele mai preţioase capodopere ale poporului francez.   

Când s-a deschis, în data de 10 august 1793, muzeul a 
prezentat o colecţie de 537 de picturi, marea majoritate fiind opere 
confiscate de la biserica şi de la monarhia franceză. În timpul lui 
Napoleon, muzeul şi-a mărit foarte mult colecţia şi şi-a schimbat 
şi numele în muzeul Napoleon. După înfrangerea lui Napoleon 
multe dintre operele confiscate de acesta au fost returnate proprie-
tarilor lor de drept. Colecţia muzeului a continuat însă să se mar-
ească iar în timpul celui de-al doilea imperiu a câştigat peste 
20000 de piese. Numărul operelor de artă deţinute de muzeul 
Louvre a continuat să crească constant din daruri şi donaţii cu 
excepţia celor două razboaie mondiale.  

Din anul 
2008 colecţia muzeului Louvre este împarţită în 8 categorii dis-
tincte: egiptul antic, antichităţi din orientul apropiat, Grecia, 
etruscii şi Imperiul roman, arta islamică, sculptură, artă decora-
tivă, pictură, prinţuri şi desene.  

In prezent muzeul gazduieşte peste 380.000 obiecte şi 
35000 de opere de artă. Peste 60000 de metri pătraţi sunt dedicaţi 
exponatelor permanente. Dintre cei 15000 de vizitatori zilnici 
peste 65% sunt străini.  

Colecţia de tablouri numără peste 6000 de piese datând 
din secolul al XIII-lea şi până în 1848. La Louvre poate fi găsită 
şi capodopera lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa printre multe 
alte opere de artă de o valoare inestimabilă.  

Grădinile Tuilleries se găsesc în apropierea palatului Lou-
vre. Palatul Tuilleries a fost ars şi nu a mai fost reconstruit, dar 
grădinile sale au fost reamenajate. Când vremea este frumoasă 
sunt cu adevărat spectaculoase şi merită vizitate. 
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Era o zi cu soare de toamnă iar noi, elevii 
clasei a VI-a B, eram bucuroşi că mergem la Paris. Ne-am 
adunat cu toţii în curtea şcolii în ziua de 11 octombrie, pe 
la ora 18:30. Eram agitaţi, dar totodată veseli pentru că 
în sfârşit a sosit momentul plecării. Pe la ora 19:30 ne-am 
urcat gălăgioşi în autocar aşezându-ne fiecare cum am 
dorit. Eu m-am aşezat pe scaunul din faţă împreună cu 
prietenul şi colegul meu de bancă, Robert Luculescu. Am 
ajuns la aeroport dimineaţă, fiind toţi nerăbdători să 
zburăm cu avionul. Nu am avut ocazia până acum să 
merg cu avionul. Când am ajuns pe culoar am văzut o 
mulţime de scaune. M-am aşezat pe un scaun lângă aripa 
avionului de unde aveai o privelişte foarte frumoasă. Nu 
prea am avut timp să mă bucur de privelişte pentru că, în 
momentul decolării avionului şi la înălţimea la care ne-a 
ridicat, m-am speriat. 

În sfârşit, după multe pregătiri şi discuţii, am ajuns 
la mult-aşteptatul Paris. Acolo a venit un autobus care ne
-a dus la hotelul unde trebuia să ne cazăm. Ajunşi în 
cameră, ne-am schimbat, apoi am mâncat, după care am 
pornit cu toţii spre parcurile Disneyland. Am rămas 
plăcut încântat de tot ce am văzut. Prima dată ne-am dat 
în carusele care se numea Indiana Jones. Furaţi de 
imaginile care ne înconjurau, nici nu ne-am dat seama 
când s-a făcut seară. Ne-am pornit obosiţi spre hotel dar 
mulţumiţi şi entuziasmaţi de tot ce am văzut. A doua zi, 
după ce am mâncat, am pornit spre parc, cu feţe proaspete 
şi cu gândul să vizităm cât mai multe şi să ne distrăm cât 
mai mult. În acestă zi ne-am plimbat cu bărcuţele, iar 
după aceea am mers într-un trenuleţ unde aveai impresia 
că eşti teleportat în spaţiu. A urmat călătoria cu Nemo şi 
ne-am dat în carusele în diferite maşinuţe după care am 
mers la cinema. Spre seară, ne-am îndreptat iar spre hotel 
unde am mâncat bine, am făcut duş şi ne-am culcat 

fericiţi după încă o zi încântătoare.  
Ooo…dar era să uit despre cea mai impresionantă 

vizită din această excursie, vizita la Turnul Eiffel, 

simbolul Parisului. Ne-am urcat până la etajul al II-lea 
de unde puteai vedea aproape întreg Parisul. Am mai 
văzut în această zi Catedrala Notre Dame, Arcul de 
Triumf, Podul lui Alexandru al III-lea, Muzeul Louvre. 
A fost o zi plină, aşa că seara am adormit buştean.  

A sosit şi ultima zi din mini-vacanţa noastră în 
Franţa, mai exact la Disneyland. Ne-am deşteptat iar 
după ce am mâncat am mai făcut o scurtă vizită în parc. 
În jurul amiezii a trebuit să părăsim hotelul cu regrete. 
Drumul la întrorcere mi s-a părut mai lung sau poate 
chiar aşa a fost. În autocar am discutat déjà despre 
organizarea unei alte excursii asemănătoare pentru că ne-
am simţit extraordinar…Super !!! 

 

Bolocan Bogdan Vlad 

 
Opera din Paris   
  Opera a fost construită între anii 1862 şi 1875, 
arhitectul său fiind Charles Garnier. Ideea de a se con-
strui o operă nouă a apărut încă din anul 1820 atunci 
când, după începerea lucrărilor, s-a descoperit un lac 
subteran amintit şi de Lloyd Webber în „Fantoma de la 
opera”. Deşi această problemă a fost rezolvată, lacul 
încă există sub pivniţa clădirii.  
  Opera are 11000 de metri pătraţi şi o scena pe care 
pot încăpea 450 de artişti. Auditoriul deţine jumătate 
din spaţiul total având 2200 de locuri. 
 Legenda spune ca împărăteasa Eugenia l-a rugat pe 
Garnier să proiecteze clădirea în stil roman sau grecesc 
dar Garnier i-a spus “este în stilul Nnapoleon               
al III-lea doamnă!”. Interiorul este decorat cu catifea,         
f r u n z e  a u r i t e ,  n i m f e  ş i  i n g e r i . 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
La Madeleine  
  Templul grecesc este puţin mai la nord de Place de la 
Concorde şi este cunoscut sub numele de "La Madeleine" 
sau "L'église de st-marie-madeleine". Această clădire im-
punătoare este de fapt o biserică, închinată Mariei 
Magdalena. In franceză Magdalena este numită Made-
l e i n e ,  d e  a i c i  ş i  n u m e l e  c l ă d i r i i . 
m m m m m m m m m m m m m m m m 
 Când a început construcţia bisericii în 1764, planu-
rile arhitectului Pierre Constant D'ivry aduceau cu cele 
ale domului invalizilor. Când D'ivy a murit în 1777 
planurile sale, care încă pot fi văzute în musée Carna-
valet, au fost revizuite de succesorul său, Guillome-
Martin Couture. Acesta a decis să dărame clădirea 
neterminată şi să înceapă cu un nou proiect, de această 
dată bazat pe design -ul pantheonului. 
 Construcţia a fost întreruptă în timpul revoluţiei 
franceze până în 1806 când Napoleon a decis ridicarea 
unui templu în onoarea armatei sale. L-a numit pe Pi-
erre-Alexandre vignon responsabil de acest lucru iar 
acesta a dărâmat încă o dată cladirea din temelii şi a 
început construcţia unui templu inspirat din "Maison 
carrée", un templu antic roman din orasul nîmes. 
 După ce s-a ridicat Arcul de Triumf, care cinstea 
armata franceză, noul templu a avut nevoie de o nouă 
utilitate. Unele sugestii includeau folosirea templului 
ca sediu al parlamentului, ca bancă sau chiar ca staţie 
de tren. În cele din urmă în 1842, clădirea a fost sfin-
ţită ca biserică, ceea ce continuă să fie şi astăzi. 

 Nu mai puţin de 52 de coloane corintiene înconjoară 
templul, fiecare din ele cu o înălţime de 20 de metri. Ba-
soreliefurile din bronz de pe uşi sunt opera lui Henri de 
Triqueti şi reprezintă cele 10 porunci. Faţada templului 
are rolul arhitectonic de a contrabalansa faţada cu 
coloane a palatului Bourbon de peste Sena. 
 În interior, în spatele altarului se găseşte o statuie 
reprezentând înălţarea la cer a Mariei Magdalena, ce a 
fost ridicată de Charles Marochetti în 1837. Orga 
bisericii a fost făcută de Cavaillé-Coll în anul 1846 şi 
este folosită pentru concerte şi astăzi. 
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Champs elysees, cel mai frumos bulevard din lume 

Champs-élysées e cunoscut în Franţa sub numele de "la 
plus belle avenue du monde" (cel mai frumos bulevard din 
lume) şi se întinde de la place de la concorde până la Arcul 
de Triumf. A fost renovat şi s-au construit trotuare largi 
din granit. Este unul dintre cele mai importante obiective 
turistice ale Parisului. Multe evenimente importante au 
loc pe acest bulevard cunoscut, cum ar fi Parada militară 
care celebrează Ziua Natională a Franţei în data de 14 
iulie, manifestările din noaptea anului nou şi finalul celei 
mai prestigioase intreceri cicliste, Turul Franţei. Sute de 
magazine ale unor firme cunoscute în toată lumea, cine-
matografe, teatre şi restaurante animează zona, zi şi 
noapte.  

Champs-élysées este un motiv foarte bun pentru a 
alege un hotel în zona pentru cei ce vizitează Parisul. 
Bulevardul a fost numit Champs-élysées în 1709. In mi-
tologia greacă câmpiile elizee sau elysium, erau locul unde 
eroii se duceau după moarte. Artera are o lungime de doi 
kilometri şi o lăţime de 80 de metri. Champs-élysées se 
continuă dincolo de Arcul de Triumf cu bulevardul 
Grande Armée. Impreună oferă o perspectivă de peste 

şapte kilo- metri de la Piaţa Concorde până în La 
Défense, cartierul de afaceri din vestul Parisului. 
Animaţia de pe Champs-élysées a cunoscut cote maxime la 
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX când era 
plin de magazine de lux şi hoteluri. Tot în acea perioadă şi
-a căpătat şi renumele internaţional, devenind un adevă-
rat simbol al Parisului.     
 După o perioadă de declin Champs-élysées a fost 
renovat la sfârşitul anului 1980, redevenind apoi un loc în 
care toată lumea îşi doreşte să meargă. Champs-élysées 
este una dintre cele mai cunoscute străzi din lume şi din 
această cauză chiriile pentru spaţiile comerciale de aici 
ajung la peste 1.5 milioane de dolari pentru 100 de metri 
pătraţi. 
 Pentru a impiedica distrugerea farmecului său spe-
cific, primaria Parisului a interzis firmei suedeze H&M 
să-şi deschidă un magazin pe acest bulevard, însă deja 
există unul încă din 2009 deschis la numărul 88. În 2008 
lanţul american de magazine Abercrombie & Fitch a 
primit autorizaţia de a-şi deschide un magazin pe celebrul 
bulevard parizian.       
 Reşedinta preşedintilor Franţtei, Palatul Elysées, nu 
este situată chiar pe boulevard, ci mai spre nord. 

 
 Totul a început pe 11 ctombrie 2012 la ora 18:30. 

Cu toţii eram emoţionaţi şi fericiţi că vom vedea 
Disneyland Paris. A venit şi autocarul. Cu toţii aveam 
emoţii în  zborul avionului  pentru că, pentru mulţi 
dintre noi era prima dată când călătoream cu avionul. La 
aeroportul din Paris ne-a aşteptat un reprezentant de la 
Perfect Tour care ne-a dus la hotelul Kyriad. După ce ne-
am odihnit şi am făcut cunoştinţă cu împrejurimile 
hotelului, ne-am pornit spre parcul Disneyland unde am 
servit şi un prânz delicios. Apoi,  ne-am distrat la 
Indiana Jones, una dintre atracţiile parcului. Aici am 
stat la o coadă cam lungă, dar s-a meritat această 
aşteptare deoarece am fost învărtit la 360 de grade, iar 
sentimentele pe care le-am avut atunci au fost de spaimă 
şi de fericre, în acelaşi timp. Când am coborât din 
trenuleţul respectiv, eram puţin ameţit, dar după un 
minut parcă ceva din mine spunea că mai vrea o dată. 

  A doua zi am fost la studiourile Disneyland unde  

 
am văzut un film de 20 minute prezentat într-un mod  

ingenios. Tot aici am călătorit împreună cu pestişorul 
Nemo într-o călătorie de neuitat. Ne-am plimbat şi cu 
trenuleţul care ne-a dus la un momen dat pe nişte 
platouri de filmare unde cu toţii am devenit actorii 
principali ai unui scenariu de groază.  

A treia zi am vizitat toate obiectivele turistice din 
Paris, precum: Turnul Eiffel, Muzeul Louvre, Arcul de 
Triumf, etc. 

 În ultima zi eram cu toţii trişti că trebuia să ne 
facem bagajele pentru a ne întoarce în România, dar şi 
fericiţi că  vom revedea  familiile noastre.  

 În aeroportul din Paris am reuşit să facem o 
fotografie cu un fost mare fotbalist, Viorel Moldovan. În 
jurul orei patru dimineaţa am ajuns cu bine acasă, după o 
excursie de neuitat. 

 

Logofătu Ionuţ 

 Vizită în Franța! 
 

În luna octombrie 2012, eu, împreună cu colegii de clasă 
am fost la Disneyland Paris. Când am intrat în parcurile 
Disneyland toți am spus: „Uau! Ce frumos este!” Apoi   
ne-am dus să ne plimbăm cu trenulețul, cu bărcuța, să 
retrăim în Aventurile lui Nemo, cu Nava spațială, cu 
elefănțeii, cu căluții, în Indiana Jones, în Turnul Terorii, 
să vedem desene animate, cu Stitch, cu Mickey ș i 
celelalte personaje, cu filme din trecut ș i până în zilele 
noastre, am mers în Paviloionul cu 

prințese, Parada ș i altele.  
Duminică, am fost la Turnul Eiffel, Opera, Muzeul 

Louvre, Podul luiAlexandru al III-lea, Palatul de la 
Concorde, Arc de Triomphe ș i altele. Am trecut ș i pe 
lângă râul Senna, care desparte  Parisul în două de la 
nord la sud. Toți cei din Disneyland ne zâmbeau sincer, 
ne spuneau ”Bonjour!” sau ”Bonsoir!”. Aveau jucării 
numai cu personaje, adică cu Minnie, Mickey și altele. 
Nu o să uit această vizită niciodată! 
 Dacă ar fi să mă duc iar la Paris, m-aș duce! 

Birnicu Andreea Camelia 

Arcul de Triumf este un adevărat simbol al Parisului. 
In inima unui oraş agitat precum Parisul, într-un cartier 
unde afacerile, comerţul şi turismul se îmbină perfect unele 
cu celelalte, Arcul de Triumf este legat de subconştientul nos-
tru colectiv într-un mod care depăşeşte valoarea sa artistică 
şi arhitecturală. Construcţia monumentului ce se dorea a fi 
un omagiu adus victoriilor împaratului Napoleon, nu a fost 
încheiată până când bătălia de la Waterloo a dus la de-
tronarea sa.  

Arcul de Triumf a fost înălţat peste rămăşiţele unui 
soldat 

 necunoscut decedat în timpul primului război 
mondial şi o făclie perpetua arde în fundaţie. De la Arcul de 
Triumf pornesc artere de circulaţie în toate direcţiile şi de 
aceea piaţa Charles de Gaulle în care este situat arcul este 
cunoscută şi sub numele de “Piaţa stelei” (Place de l'étoile). 
Arcul se află la capătul de vest al vestitului bulevard 
Champs-élysées. Arcul de Triumf este un omagiu în onoarea 
celor ce au luptat pentru Franţa, în special în timpul răz-
boaielor napoleoniene.  

Pe interior şi deasupra arcului sunt inscripţionate nu-
mele tuturor generalilor şi războaielor purtate. 
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 Parisul este unul dintre cele mai fascinante şi 

romantice oraşe ale europei, iar turiştii care-l vizitează 

află că aproape nu există limite, în ceea ce-ţi poate 

oferi să vezi şi să faci.        

 Supranumit “oraşul luminilor”, Parisul este 

copleşitor, iar moştenirea sa arhitecturală şi artistică 

combinată cu atracţia de netagaduit şi serviciile 

turistice de clasă, fac din fiecare vizită o experienţă de 

neuitat. În fiecare an milioane de oameni vin să se 

minuneze de frumuseţea lui desavarsită, să-i savureze 

bucătăria excepţională şi să se rasfeţe cu cumpărături 

în magazinele de reputaţie internaţională.    

 Grandoarea absolută a Parisului reuşeşte 

întotdeauna să depăşească aşteptările şi fiecare 

vizitator găseste ceea ce şi-a dorit, fie istorie, 

arhitectură, artă, cultură sau atracţiile moderne ca 

Disneyland. 

 

 UN NUMĂR MARE DE MONUMENTE DE 

ARHITECTURĂ DIN ACEST ORAŞ ANTIC, A 

CĂREI ISTORIE DATEAZĂ DE MAI MULT DE 2 

MII DE ANI, NU TE VA LĂSA INDIFERENT. OARE 

CUM POŢI RĂMÂNE INDIFERENT VĂZÂND 

TURNUL EIFFEL, ARCUL DE TRIUMF, STATUIA 

LIBERTĂŢII, NOTRE DAME ŞI SORBONA? 

 IN AFARĂ DE ACESTEA, ATENŢIA NOASTRĂ 

S-A AXAT PE DOMUL INVALIZILOR, PALATUL 

DE JUSTITIE, GRĂDINILE LUXEMBOURG, 

PANTHEON, PLACE DE LA CONCORDE, CHAMPS

-ELYSÉES, CHAMP DE MARS, PODUL 

ALEXANDER III,  BISERICA SF. MARIA 

MAGDALENA, OPERA DIN PARIS, PIAŢA 

BASTILLE. 

MODERNUL CARTIER DE AFACERI LA DÉFENSE. 
 

TURNUL EIFFEL ESTE OBIECTIVUL TURISTIC 

CE NU A FOST RATAT NICIDECUM LA PARIS. SĂ 

MERGI ÎN PARIS ŞI SĂ NU VIZITEZI TURNUL 

EIFFEL ESTE PUR ŞI SIMPLU UN LUCRU DE 

NECONCEPUT. DE FAPT ACEASTĂ ATRACŢIE A 

PARISULUI POATE FI VĂZUTĂ DIN APROAPE 

ORICE PUNCT AL ORAŞULUI.  

MONUMENTUL IŞI TRAGE NUMELE DE LA 

PROIECTANTUL SĂU GUSTAVE EIFFEL ŞI ESTE 

CEA MAI ÎNALTĂ CLĂDIRE DIN PARIS. PESTE 

200 DE MILIOANE DE OAMENI AU VIZITAT 

TURNUL  

DE LA INAUGURAREA SA ÎN 1889 FĂCÂND 

ASTFEL DIN EL CEL MAI VIZITAT MONUMENT 

DIN LUME. ÎMPREUNĂ CU ANTENA SA DE 24 DE 

METRI, STRUCTURA MĂSOARA 325 DE METRI 

ÎNĂLŢIME. CÂND CONSTRUCŢIA SA A FOST 

ÎNCHEIATĂ ÎN 1889 STRUCTURA A FOST 

DECLARATĂ CEA MAI ÎNALTĂ CLADIRE DIN 

LUME, TITLU CARE I-A 

APARŢINUT PÂNĂ ÎN 1930 CÂND A FOST 

CONTRUITĂ CHRYSLER BUILDING DIN NEW 

YORK. TURNUL ESTE ACUM A CINCEA CLĂDIRE 

CA ÎNĂLŢIME DIN FRANŢA ŞI CEA MAI ÎNALTĂ 

DIN PARIS. TURNUL CÂNTĂREŞTE PESTE ZECE 

MII DE TONE.MMMMMMMMMMMMMMMM 

 TURNUL EIFFEL ARE DOUĂ RESTAURANTE: 

ALTITUDE 95 LA PRIMUL NIVEL (LA 95 M 

ÎNĂLŢIME) ŞI JULES VERNE LA ETAJUL AL 

DOILEA. ACESTA DIN URMĂ ESTE O 

DESTINAŢIE GASTRONOMICĂ PENTRU 

CUNOSCĂTORI. 

CEL MAI VIZITAT LOC DIN PARIS ESTE MEREU 

AGLOMERAT, IAR COZILE LA INTRARE POT FI 

FOARTE MARI. PENTRU A LE EVITA PE CÂT 

POSIBIL ESTE DE RECOMANDAT SĂ FIE VIZITAT 

DIMINEAŢA ŞI ÎN TIMPUL SĂPTĂMÂNII. 

 PUŢINE SUNT ACELE LOCURI SAU 

MONUMENTE CARE SIMBOLIZEAZĂ PARISUL 

MAI BINE DECÂT TURNUL EIFFEL. DESIGUR 

EXISTĂ MULTE ALTE OBIECTIVE TURISTICE ÎN 

PARIS CU O ISTORIE MULT MAI BOGATĂ. 

EXISTĂ LOCURI MAI PUŢIN AGLOMERATE ŞI 

MULT MAI ROMANTICE. EXISTĂ LOCURI 

PENTRU VEDERI PANORAMICE MAI FRUMOASE 

(DE PE TREPTELE DE LA NOTRE DAME, DIN 

TURNUL MONTPARNESSE SAU DIN VÂRFUL 

ARCULUI DE TRIUMF).  

 LA VIZITAREA TURNULUI, TREBUIE 

AŞTEPTAT LA COADĂ PENTRU UNUL DIN CELE 

DOUĂ LIFTURI CARE URCĂ PÂNĂ ÎN VÂRF. 

ACESTEA PLEACĂ LA FIECARE OPT MINUTE 

DAR CU TOATE ACESTEA PERIOADA DE 

AŞTEPTARE POATE FI FOARTE MARE. LA 

PRIMUL ETAJ PUTEŢI VEDEA LUCRURI LEGATE 

DE ISTORIA TURNULUI EIFFEL, PUTEŢI TRIMITE 

O VEDERE CHIAR DIN TURN (EXISTĂ UN OFICIU 

POŞTAL ACOLO ) SAU PUTEŢI LUA MASA LA 

RESTAURANTUL ALTITUDE 95. AMBELE 

NIVELURI AU MAGAZINE CU SUVENIRURI SAU 

INTERNET CAFE-URI.  

  

 A venit ziua de 11 octombrie 
2012. Când m-am trezit de 
dimineaţă, inima a început să bată 
cu putere. Aveam mari emoţii ştiind 
că voi merge la Paris. În acea zi, la 
şcoală, cu toţii am fost foarte 
emoţionaţi şi nu ne stătea capul la 
ora de matematică. După ora de 
matematică, mi-am făcut 
cumpărăturile şi am mers acasă. Din 
5 în 5 minute mă uitam la ceas 

emoţionată. Când ceasul a atins ora 17:00 am sărit în sus de 
bucurie, am fugit în camera mea şi m-am pregătit de plecare.  
 La ora 18:00 mi-am luat rămas bun de la fraţii şi 
surorile mele şi am plecat spre şcoală. Acolo, toţi colegii 
aşteptau nerăbdători să vină autocarul ce trebuia să ne ducă 
la Bucureşti. În tot acest timp am râs, am făcut fotografii 
iar domnul diriginte ne-a luat câte un interviu. În cele din 
urmă autocarul a ajuns. Plin de emoţii ne-am luat rămas bun 
de la părinţii care ne-au însoţit până la autocar. Toată 
noaptea am mers având mici opriri.  
 Pe la ora 5 dimineaţa am ajuns în aeroport, am trecut 
de toate controalele şi în cele din urmă am urcat în avion. 
Aveam emoţii, iar pe tot parcursul drumului m-am rugat să 
ajungem cu bine. Când pilotul a anunţat că vom ateriza, m-
am simţit foarte uşurat ştiind că vom ajunge pe pământ. La 
aterizare toţi colegii au aplaudat pentru faptul că avionul a 
ajuns cu bine la destinaţie. La ieşirea din aeroport am fost 
aşteptaţi de un autocar, care ne-a condus până la hotel. 
Acolo am fost cu toţii impresionaţi de oamenii care ne 
zâmbeau şi de jocurile extraordinare. Ne-am distrat toată 
ziua şi, fiind obosiţi, ne-am întors la hotel, mergând direct 
spre a servi masa.  
 Sâmbătă dimineaţa am sevit micul dejun şi ne-am 
îndreptat spre parc, unde ne-am dat în tot felul de jocuri. 
După servirea prânzului în cadrul unui restaurant din 
parcuri ne-am bucurat de atracţiile parcului şi am privit 
spectacolele. În ziua de duminică, am vizitat Parisul unde 
am avut ocazia să vedem Turnul Eiffel. De aici am putut 
vedea o parte din frumosul Paris, am cumpărat o mulţime de 
suveniruri pentru cei dragi şi am făcut diverse fotografii. În 
continuare am vizitat Catedrala Notre Dame, Muzeul 
Louvre, Opera, râul Sena şi podul îndrăgostiţilor. Cu toţii 
am fost foarte impresionaţi de frumuseţile Parisului.  
 Ajunşi la hotel, trişti, am început să ne facem bagajele. 
Luni, cu toţii am servit micul dejun şi am încercat să ne 
bucurăm de ultimile clipe. Când a venit autocarul, am pornit 
cu toţii trişti spre aeroport.  
 În jurul orelor 4 dimineaţa am ajuns în curtea şcolii 
unde ne aşteptau nerăbdători părinţii. Până la ora 6 

dimineaţă le-am povestit părinţilor timpul şi peripeţiile 
avute în aceată excursie.  
 Toţi colegii am rămas cu o amintire de neuitat! 
 

Ilie Denisa 

File de jurnal 
 

 Totul a început în urmă cu două zile înainte de a 
pleca la Disney. Toţi eram nerăbdători să plecăm, iar cu 
zâmbetul pe buze am pornit către destinaţia mult visată. 
Când am ajuns acolo, Patricia a spus: “Oaw…ce loc 
magic!”. Toţi eram entuziasmaţi de felul cum arăta acel 
loc. Când am ajuns la hotel toţi ne-am instalat în cameră, 
am făcut un duş şi ne-am schimbat de haine.  Apoi, toţi 
am coborât la masă şi am plecat să ne distrăm în parcurile 
Disney. Mirel a spus: “Hai să ne dăm în Indiana Johnes”. 
Domnul diriginte a fost de acord şi cu toţii ne-am dat. 
Când am coborât, Bia a spus:  
“-Ioi, am ameţit! 
-Da, şi eu, zise Adina!” 
Tuturor ne-a plăcut în primul carusel. Doamna 
profesoară de limba franceză a spus:  
“-Haideţi să ne dăm în căniţe, în căluţi şi celelalte 
carusele!” 
 Când am auzit acest lucru am început să strigăm de 
bucurie. După ce ne-am dat în cele 3 carusele am văzut 
parada personajelor Disney, iar doamna profesoară a spus 
să ne dăm şi în Nemo. Dar cel mai frumos a fost în 
Turnul Groazei. Aici mi-a plăcut deoarece am urcat în 
lift, iar apoi am coborât de la nivelul 12.  
 Micul dejun l-am servit la un restaurant din 
parcurile Disney, iar când am ajuns la hotel am luat cina 
iar până la ora 19:00 am stat cu alte colege în camera de 
hotel pentru a ne juca. 
 A fost o expierenţi pe cinste! 
 

Hriţcu Camelia 
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 Este 11 octombrie 2012. O zi frumoasă de toamnă 
ne întâmpină cu o excursie de neuitat, o excursie la 
Disneyland Paris, Franța. În acea zi doar o oră aveam 
de făcut la școală, matematică. După ce am terminat 
ora, ne-am dus direct acasă, ne-am pregătit bagajul, 
iar la ora 19:00 trebuia să fim în curtea școlii, căci la 
ora 19:30 trebuia să pornim cu autocarul spre 
București. La ora 19:30, toți părinții îș i luau rămas 
bun de la copiii lor, după care am pornit spre 
București.  
 A fost o excursie palpitantă! În autocar râdeam, 
vorbeam ș i dansam foarte mult.  Este ora 5:00. Timp 
de 2 ore am pregătit controlul pașapoartelor ș i 
controlul bagajelor. La ora 7:30 ne-am pornit cu 
avionul spre țara cu orașul ș i parcul de vis 
Disneyland. În avion, ne-am distrat exact ca în 
autocar, dar nu exagerat de mult, pentru că, era mai 
periculos ș i multe personae străine. La ora 11:00, am 
ajuns ș i ne-am cazat direct la hotel, după care ne-am 
odihnit cam o oră. De la ora 12:00 ș i până seara am 
stat  în parcurile Disneyland. Prima zi a fost una 
ușoară, dar a doua zi a fost mortală. În a doua zi ne-
am dat în Aventureile lui Nemo (Caruselul apei), în 
Turnul Terorii (Liftul morții) ș i am mers în spațiu.  
 Mie mi-a placut cel mai mult în Turnul Terorii, 
pentru că acolo ni s-a povestit despre o familie care 
locuia înacea clădire. Într-o noapte, această  familie a 
fost fulgerată într-un lift din acea clădire, iar liftul o 
luase razna ș i se plimba de sus în jos, de jos în sus, iar 
acolo se zicea că noi vom fi personajele din acel film. 
Când ne-am urcat în lift s-a întâmplat exact ca în 
documentar, iar acel lucru nu îl vom uita niciodată.  
 A treia zi am vizitat tot Parisul. Am văzut Turnul 
Eiffel, Notre Damme, râul Senna și multe altele.  
 Ș i asta a fost excursia de neuitat la Paris! 
 

Pavăl Sorin 

 

 

 

 

Plimbarea cu trenuleţul 
 

 Eram la Paris într-unul din parcurile Disneyland. 
Ne-am distrat în multe carusele şi am privit multe din 
personajele din desenele animate.  Profesorii, împreună 
cu noi am decis, la un  moment dat să ne dăm cu 
trenuleţul. Am aşteptat zece minute şi ne-am urcat în 
trenuleţul magic. În timp ce ne plimbam cu trenuleţul 
puteam privi pe o parte şi pe alta diverse lucruri 
precum: avioane, masini de epocă, crocodili şi 
dinozauri, diverse statui şi alte creaţii din plante. La 
mijlocul drumului, trenul s-a oprit şi dintr-o dată 
acesta a început să se mişte într-o parte şi-n alta. Nu 
ştiam ce se întâmplă. În acest timp am zărit o cascada 
şi o cisternă care a luat foc iar noi stăteam şi admiram 
întâmplările petrecute acolo.  Focul se extindea, 
noi începuserăm să ne speriem, dar până la urmă apa 
care curgea la vale, a rezolvat incendiul care izbucnise 
acolo. Am continuat drumul cu trenuleţul şi am văzut 
alte peisaje foarte interesante, o gară foarte veche şi 
diverse construcţii dărăpănate dar care reprezentau 
ceva special. 
 Acesta a fost drumul nostru cu trenuleţul în 
parcurile Disneyland! 

Nechifor Andreea 
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