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ELVEŢIA

Este deja o tradiţie ca în vacanţa de Paşti doamnele profesoare Gianina Mărcuş şi
Mona Martinovici alături de domnul profesor Dan Mărcuş să organizeze excursii de
studii în Europa. În acest an excursia s-a desfăşurat pe traseul Ungaria-Austria-GermaniaElveţia. Şi pentru ca din această excursie am rămas cu amintiri foarte frumoase, am
considerat că ar fi nedrept să nu vi le împărtăşesc şi vouă, dragi cititori ai acestor rânduri,
pe care le-am scris imediat după ce am revenit în ţară.

Întotdeauna cel mai emoţionant moment este… îmbarcarea… în autocar… cu
părinţii care vin să ne conducă cu lacrimi în ochi, nu de tristeţe, ci de regret că ei nu pot fi

cu noi! În drum spre Elveţia am vizitat Austria şi Germania. Au fost nişte zile frumoase,
cu multă căldură, în care am vizitat nişte locuri superbe. La Viena, ca în fiecare an, am
mers să mâncăm o îngheţată renumită şi foarte bună… vorba doamnei profesor Mărcuş…
“fără îngheţata noastră de suflet… Viena nu e Viena…”. Pentru noi, evident, pentru că
deja în Viena ne simţim ca acasă!! Este cea mai bună şi mai mare îngheţată pe care am
mâncat-o vreodată!

În Elveţia m-a impresionat tot ce am văzut… de la oameni la oraşele vizitate…
dar cel mai mult m-a impresionat faptul că am fost cu telecabina pe muntele Rigi, unde
am fost uimită de priveliştea care mi se deschidea în fata ochilor… e greu de descris…
poate poza vă va convinge că spun adevărul! Apoi am mers în croazieră pe lacul Lucerna.
Nu am mai fost până atunci niciodată cu vaporul, deci mi-a plăcut foarte mult. Mi-am
luat multă ciocolată de la fabrica Lindt… care cred că nu are nevoie de nicio prezentare!

În Germania am vizitat Munchen, Nurnberg, Innsbruck, unde am văzut acoperişul
de aur… care nu este spectaculos, dar are o poveste şi o istorie interesantă şi captivantă…
iar apoi am fost la fabrica Swarovski, de unde am cumpărat bijuterii… atât de dragi nouă,
fetelor!
În ultima zi la palatul Schonbrunn a fost foarte cald şi am putut vizita imensa
grădină de care am rămas plăcut impresionată. Deşi este foarte mare, am reuşit să o
vizităm în mare parte şi să ne facem multe multe poze. A fost o excursie foarte reuşită şi
frumoasă, în care am vizitat multe locuri celebre şi importante. Sper să merg şi la anul
care vine în următoarea excursie!

