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…aprilie 2009. Era o seară răcoroasă de primăvară. Toţi aşteptam cu entuziasm
autocarul care avea să ne poarte, poate, spre unul dintre cele mai importante momente din
viaţa noastră. Apoi, dintr-o dată, iată-l, era acolo. Ne urcăm încet în autocar, ne aşezăm
comod, iar apoi privim încă o dată zâmbetul de pe feţele celor pe care i-am lăsat în urmă, un
zâmbet care făcea acea seară răcoroasă să pară mai caldă. Între timp, profesorii însoţitori
începuseră să verifice dacă fiecare elev dispunea de actele necesare călătoriei, ceea ce mi se
păruse că a durat o eternitate. Dar în cele din urmă uşile s-au închis şi am pornit la drum.
După o noapte întreagă petrecută în autocar, oboseala nu-şi făcea simţită prezenţa datorită
entuziasmului. Pe la amiază ne apropiam de primul nostru obiectiv, Graz. Am ajuns aici în
jurul orei 14:00 ora locală. Autocarul ne-a dus direct în central oraşului. De aici ne-am lăsat
purtaţi de ghidul nostru pe străduţele medievale ale acestui oraş. Primul obiectiv, cea mai
veche şi mai mare armurerie din lume. Într-adevăr este ceva ce nu vei vedea în fiecare zi. Erau
atât de multe săbii şi armuri încât nici lumina zilei nu reuşea să se strecoare. Totodată
scârţâitul podelei îţi oferea certitudinea că ea nu fusese schimbată din perioada medievală.
Acest loc este cu siguranţă un obiectiv de primă clasă pentru admiratorii perioadei respective.
După terminarea turului am vizitat o biserică ce semăna foarte mult cu Biserica Franciscană
din Cluj-Napoca. Apoi ne-am continuat turul plimbându-ne pe străduţele care deveneau tot
mai frumoase pe măsură ce te apropiai de km 0 al oraşului. Ajungem la următorul nostru
obiectiv, echivalentul “cetăţuii” din Cluj-Napoca. Aici un lift de sticlă ne urcă prin interiorul
dealului până în “vârful oraşului”. Panorama de aici este uluitoare. Poţi admira Grazul în toată
splendoarea lui, iar în depărtare se văd Alpii înzăpeziţi. După o jumătate de zi petrecută în
centrul oraşului, a urmat o vizită la mall. Pe tramvaiul care ne ducea spre central comercial
am rămas uimiţi de faptul că nimeni nu vorbea limba engleză sau orice altă limbă străina. Dar
în cele din urmă am reuşit să ne facem înţeleşi cu ajutorul limbii germane, pe care o
cunoşteam foarte puţin şi ne-am procurat biletele necesare (în Graz neexistând case de bilete,
acestea se pot procura de la vatman) pentru călătoria până la mall. După vreo două ore
petrecute la mall ne-am îndreptat spre autocar, deoarece se înserase şi trebuia să ajungem la
Villach, punctul nostru de cazare. Aşa că, o dată ajunşi la autocar, am pornit la drum. Pe

durata călătoriei am rememorat ceea ce văzusem la Graz şi ne gândeam la ceea ce va urma să
vizităm. Am ajuns la Villach destul de târziu. Era o linişte nemaipomenită până să ajungem
noi, când zgomotul produs de roţile genţilor de voiaj era atât de puternic încât ar fi putut trezi
întreaga aşezare de la poalele Alpilor. A urmat repartizarea elevilor în camere şi desigur cum
toţi ştim, nimeni nu merge în vacanţă ca să doarmă, aşa că au urmat vreo două ore de
distracţie în care ne-am strâns mai multe persoane într-o cameră, unde spuneam bancuri şi
jucam diferite jocuri. Dar în cele din urmă oboseala şi-a făcut apariţia şi asta însemna sfârşitul
distracţiei.

A doua zi ne-am trezit devreme şi am pornit la drum. Veneţia, aceasta era destinaţia
noastră. Pe drum am trecut prin nenumărate tunele până să ajungem în Italia. Peisajul era
spectaculos. După câteva ore în care am admirat Alpii, se zăreşte un mesaj: “ BENVENUTI!
REPUBBLICA D’ITALIA”. Ne-am continuat pentru încă o jumătate de oră drumul prin Alpi,
după care a început coborârea spre câmpiile veneţiene. Atmosfera se schimbase total chiar şi
în interiorul autocarului. După liniştea datorată oboselii au urmat o mulţime de râsete şi
glume, iar între timp ghidul ne mai povestea câte ceva despre obiectivele pe care urma să le
vedem. Timpul trecuse atât de repede şi iată-ne, ne aflam pe podul care duce spre Veneţia.
Toată lumea se uita pe geam, căutând să vadă nemaipomenitul oraş plutitor, când dintr-o dată
acesta se iveşte la orizont. Era nemaipomenit! După o călătorie destul de lungă, eram în sfârşit
acolo. Am coborât din autocar şi parcă ne aflam într-o altă lume. La tot pasul se iveau o
multitudine de alei pavate cu pietre care erau delimitate de celebrele canale veneţiene. Dar
abia ajunşi aici aveam să părăsim insula pentru scurt timp, deoarece ne îndreptam spre
Murano, celebra insulă unde se fabric sticla multicoloră, cunosctuă în lumea întreagă. Ajunşi
aici am mers direct la fabrica de sticlă unde contra unei sume de 2 euro ţi se permitea accesul
în interior pentru a vedea cum este fabricată sticla. Apoi ieşirea se făcea direct prin galeria
comercială a fabricii, unde puteai admira superba sticlă care parcă nici nu te îndemna să o
atingi, la gândul că doar o vază costa peste 500 de euro. După ce am terminat de vizitat
Murano, ne-am întors la Veneţia, mai exact în Piaţa San Marco, care adăposteşte o sumedenie
de palate şi clădiri de o valoare inestimabilă, printre care se numără şi Basilica San Marco,

unde se află cel mai valoros altar din lume, fiind construit doar din aur şi încrustat cu pietre
preţioase. Celebrul turn care se situează în vecinătatea Palatului Ducal domină întreaga
privelişte dintre Murano şi Veneţia.

Dar, cu siguranţă, cel mai important obiectiv din Veneţia şi unul dintre cele mai
importante edificii ale italiei este Palatul Dogilor, cunoscut şi sub denumirea de Palatul Ducal.
Imensitatea încăperilor te copleşeşte, iar o dată ajuns în Sala Marelui Consiliu conştientizezi
faptul că acest loc, pe lângă frumuseţea uluitoare, posedă şi o nemaiponeită istorie. Apoi
privind pe ferestrele imense din această încăpere, păseşti parcă printr-un portal care te duce în
perioada medievală, epoca de glorie a Republicii Veneţiene. Turul palatului se încheie cu o
vizită în celebrele închisori ale clădirii, dar pentru a ajunge aici trebuie să traversezi puntea
suspinelor, locul în care mulţi condamnaţi îşi găseau sfârşitul. După vizitarea palatului, am
admirat întreaga piaţă, analizând fiecare clădire în parte, iar apoi ne-am strecurat pe aleile
foarte aglomerate ale acestui orăşel, deoarece auzisem că adevăratul farmec veneţian ţi se
arată doar în momentul în care ai văzut şi restul Veneţiei, nu doar edificiile cele mai
importante. Apoi am ajuns pe podul Rialto, sediul comercianţilor din Veneţia, de unde am
achiziţionat o superbă mască de carnaval, aceasta fiind una dintre emblemele fermecătoarei
aşezări. Dar din păcate se înnoptase, ceea ce însemna sfârşitul şederii noastre în Veneţia, aşa
că ne-am îndreptat către autocar. Am ajuns la Villach destul de târziu, aşa că toată lumea a
mers direct în camere pentru a se odihni.

Dimineaţa următoare am pornit spre Salzburg, oraşul natal al lui Mozart. Primul
obiectiv care îţi captează atenţia este castelul care domină întregul oraş. Printre obiectivele
cele mai importante pe care le-am vizitat se numără catedrala din Salzburg, extrem de
impunătoare, casa natală a lui Mozart, care uimeşte prin simplitate, şi piaţa Mozart, care cu
siguranţă este demnă de a adăposti kilometrul zero al oraşului. Am petrecut întreaga zi în
fermecătoarea aşezare din Alpi, iar apoi am pornit spre Viena. Am ajuns aici târziu, aşa că am
mers direct la punctul de cazare. A doua ne-am trezit devreme şi am pornit spre palatal lui
Sissi (Schloß Schönbrunn). Turul palatului este impresionant. Cuvintele care pot defini cel
mai bine palatul sunt rafinament, eleganţă, maiestuozitate. Ai avea nevoie de o zi întreagă ca
să poţi vedea tot palatul, dar din păcate timpul nostru era limitat. Prima încăpere vizitată a fost
biroul lui Franz Ferdinand. Este destul de simplu, nefiind foarte ornamentat. Au urmat
camerele de zi, dormitoarele regale, sălile de banchet, care nu sunt atât de mari precum cele
din Palatul Dogilor, dar sunt decorate cu foarte mult aur, arătând adevărata bogăţie a
Imperiului Habsburgic. Se poate spune că nuanţele care domină interiorul palatului sunt roşu
şi auriu. Grădinile care înconjoară reşedinţa sunt magnifice şi îngrijite minuţios. Totodată ele
impresionează prin dimensiunile lor, fapt care nu ne-a permis să le admirăm în adevărata lor
splendoare, deoarece trebuia să ne îndreptăm înspre centrul oraşului. O dată ajunşi aici,
clădirile puternic ornamentate ne-au confirmat încă o dată maiestuozitatea imperiului care a
apus nu de mult. Dar, cu siguranţă, piesa centrală o reprezintă domul imens, loc care a fost
martor la cele mai importante evenimente din istoria Austriei. Am petrecut câteva ore în
centrul Vienei, după care ne-am îndreptat spre Prater, cel mai mare parc de distracţii al
Austriei, dar din păcate acesta nu este atât de impresionant, în comparaţie cu alte parcuri din
Europa, fapt care se explică şi datorită poziţionării lui, care nu i-a permis să se extindă. Totuşi
ne-am bucurat de acestă vizită şi am reuşit să ne distrăm foarte tare. În cele din urmă se
apropia momentul în care să ne întoarcem acasă, aşa că am luat metroul până la autocar şi am
pornit spre Cluj-Napoca.

