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4 aprilie 2013
După o noapte pe autocar, unde coloana a căpătat onduleuri, am ajuns în Austria, la Viena mai
exact (aaa ☺, prin vama celor „verziˮ am trecut foarte rapid, surprinzător). Ne-am cazat și totul e foarte
frumos aici, camerele interesante, serviciile bune, totul e ok. (Hehe, un singur inconvenient e... faptul că
nu îmi este recunoscută rețeaua. Oricum, jos e „FREE
WI-FIˮ, așadar mă
descurc ☺).
[1200] Acum la vizitat copii.
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[1935] Ei bine, gata cu plimbarea. Ne-am întors cam de jumătate de oră la hotel. A fost
splendid, arhitectura din zona veche captează privirea într-o manieră absolută. E superb orașul,
mi-ar plăcea să revin aici cât mai des, despre locuitori ce-aș putea spune, par chiar simpatici,
liniștiți, iar turiști sunt cât cuprinde… să recunosc, au și de ce! Străzile pavate, ambianța ușor
romantică, clădirile acaparante, cafeaua aromată, tentațiile mari ce dăinuie sub turnurile
magazinelor de prestigiu, vitrinele strălucitoare și așa mai departe. Tot, tot, tot îți ia ochii fără a
sta pe gânduri. Mă repet, e minunat!
În plimbarea de azi am vizitat mai multe piețe de renume ale Vienei, am aflat lucruri
interesante despre structura orașului, organizarea acestuia. Am vizitat, fără de regret, un muzeu
extraordinar, încărcat de iz regesc, bijuterii ravisante și straie medieval care mai de care…
Bineînțeles că o mare problemă interioară au ridicat-o suvenirurile, dar, după cum m-am
autoeducat de acasă, „banii trebuie cheltuiți în ultimele zile pe lucruri utileˮ; zis și făcut,
cheltuiala de azi s-a rezumat la 5€(2€ biletul de tramvai, 50 cenți pentru o bisericuță etc.). În
finalul plimbării am oprit la un restaurant simpatic Restaurant-Pizzerie „Biziˮ, unde s-a mâncat
câte o gustoasă felie de pizza și, după vârstă, o extraordinară bere austriacă; într-adevăr, gustul e
cu totul altceva decât al berii românești, am gustat o guriță din paharul Ancăi.
Mi-a plăcut deci, fotografiile nu au lipsit, râsetele și zâmbetele au fost și ele prezente,
așadar s-a dovedit a fi o primă zi reușită! ☺
Cu toate acestea mi-e dor de casă și de cei dragi care-mi lipsesc. Aștept ziua de mâine,
mergem la Fabrica Adidas… ☺
Cobor la internet… Noapte bună! ☺
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5 aprilie 2013
[0801] O dimineață cam agitata ☺, bineînțeles că am întârziat puțin, trezirea, mai bine zis
bagajele trebuiau a fi coborâte la autocar la 0645(ora Austriei), după care mergeam la masă de la
ora 0700. La ora 0730 trebuia în mod imperios să pornim la drum, deoarece trebuia să traversăm
tot orașul (era un fel de Florești multiplicat, plin ochi de mașini, stopuri care parcă se
încăpățânau să arate culoarea roșie)… Dar să revenim la întârzierea mea (hahaha ☺), m-am trezit

de dimineață, cam pe la 0615, mi-am urmat ritualul meu de dimineață. Norocul meu fusese că
hainele le aveam pregătite de cu seară, iar bagajul și geanta erau și ele în stadiul final, puse la
punct toate ☺. La ora 0658 eram încă pe holul hotelului… Am coborât și, bineînțeles, autocarul
era închis (s-a dus baba cu colacii ☺) Astfel, am lăsat bagajele în hol și fuga la masă.
Am traversat orașul cu bine, minunându-mă de clădiri, biserici și tot felul. De notat este
faptul că MC Donalds-urile au ajuns în numărătoarea mea la 15 ☺, pe când acasă abia sunt 4, iar
două dintre ele în mall-uri(Nu-i bai, așa se explică frumusețea și sănătatea românilor, haha ☺)
Suntem acum în drum spre Germania. Se anunță a fi o zi mai puțin solicitantă fizic, dar financiar
tumultoasă (hahaha), mergem la Adidas și la alte cumpărături. Am un dram de emoții, cumpătul
meu e foarte sensibil, dar va fi bine ☺

6 aprilie 2013
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[1050] Am chiulit cu scrisul ieri, am fost tare frântă după plimbări, în plus, discuția cu cei
dragi de seară nu putea lipsi, așadar am renunțat la scris ☺
Am ajuns deci la Adidas, wow, a fost super tare acolo, cât vezi cu ochii haine, mingi,
adidași, genți sport, produse cosmetice, extraordinar, zău! Partea proastă a fost timpul, am avut la
dispoziție doar o oră, puțin în raport cu ce e acolo ☺ Am luat cadouri, câteva din cele multe pe
care trebuie să le iau ☺ Iuuui, am uitat de cearta de la autocar, dar, ce pot spune, a fost ceva ușor
și efervescent ☺, a trecut rapid.
De la Adidas am plecat în orașul german Nürnberg, acolo am vizitat un muzeu de arme și
armuri, ne-am uitat cu binoclul prin oraș; după aceea am mers prin oraș într-o plimbare… am și
zărit câteva obiective frumoase, mergând pe străduțele mici și acaparante.
Clădirile sunt superbe, păstrează prin excelență aerul medieval, pe scurt
captivant. Aici, în Germania, fiecare clădire avea un sfânt, un păzitor al cărei
statui era încrustată în zidurile construcției. Acest oraș frumos este cunoscut
drept cel al „turtei dulciˮ, pe străzi fiind tarabe specifice. Spre finalul
plimbării am oprit la cea mai celebră berărie din oraș, un design rustic, un
spațiu imens, puhoi de oameni simpatici. În centru se afla o fântână, „Fântâna
frumoasăˮ; se spune că dacă învârți de 9 ori inelul ei de aur vei avea mult
noroc.

Spre casă am râs mult, am admirat
peisajele, am făcut multe, multe poze…
Cazarea, ajungând la autocar a devenit
un chin ☺, nu glumesc! Fiind cazați
într-un castel am avut un drum lung de
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urmat prin tunele și tot felul de ocolișuri medievale, frumosă priveliște! Dar…, raportându-mă la
bagajul meu, dimensiunea sa și greutatea, totul a devenit cam anevoios ☺ S-a compensate
oricum cu ceea ce era înăuntru, fermecător de-a dreptul, iar camerele foarte drăguțe. Dimineața
am dat de un mic dejun foarte gustos și o servire impecabilă. Ne-am luat băgăjelele în spinare și
iar la drum. Momentan suntem pe drum, mergem spre orașul Heidelberg pentru a vizita un castel,
a lua prânzul și a primi informații prețioase despre fiecare mica istorioară a clădirilor, bisericilor
ș.a. De precizat este faptul că acest oraș găzduiește în el cea mai prestigioasă universitate
nemțească.
Am uitat ☺… în Germania toate taxiurile sunt marca Mercedes, E classe, culoare crem.
Asta în mod riguros! ☺

[1225] Ne prinde ceasul în Centrul Universitar din Heidelberg, instituție ce datează din
anii 1386. Am vizitat aici închisoarea studenților, erau închiși timp de o lună sau două cei care
vorbeau urât, aveau o ținută nepotrivită sau sfidau cadrele didactice. Acest lucru se întâmpla
începând cu anii 1700, până prin 1900 și ceva. Universitatea găzduia 12 facultăți și peste 30.00
de studenti. Cei mai mari cercetători au primit numeroase premii Nobel, filosoful Hegel, Karl
Jaspers și alții. Prin oraș copacii platani predomină, au o formă foarte interesantă, întruchipând
parcă niște oameni dansând și tinându-se de mână; trunchiul le este plin de frunze, iar coroana
formată din niște crengi asemenea rădăcinilor.
În ceea ce privește castelul a fost un simbol al miscării romantice, însă a fost distrus de
regale Ludovic al XIV- lea în 1688.
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[1629] Acum suntem în drum spre Luxemburg unde ne vom caza și vom face o vizită a
orașului.
[2000] Și iată-ne ajunși în Luxemburg după un drum destul de lung. Momentan ne aflăm
într-un mic impas, GPS-ul autocarului a rămas fără baterie, așadar cam greu cu găsitul
hostelului... am luat totuși o hartă de la gară și se pare că reușim ☺ Pentru a descrie până acum
și-n treacăt Luxemburgul, tot ce pot să spun e lux, lux și iar lux! ☺ Am ajuns... e frumos, chiar
frumos; am avut un drum ce sincer ne-a dat emoții, o curbă extraordinarăăă ☺, eram în gura
prăpastiei, dar cu toate acestea am ajuns cu bine, Suntem în cameră, așteptăm dușul. Noapte
bună! ☺
Sau nu... se pare că până la urmă facem și plimbarea de seară, în acest moment trecem pe
lângă Camera Deputaților, o clădire atât, dar atât de frumoasă! Vizavi se află Palatul Ducelui de
Luxemburg, o construcție luxoasă, frumoasă și extrem de păzită, iar puțin mai încolo
Parlamentul European, superb!
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7 aprilie 2013
[0750] Bună dimineața, soare! ☺ Ne-am trezit odată cu
prima rază de lumină pentru a porni spre Franța, mai exact
Orleans. Cu bagajele cam greu, dar a trecut, acum la drum ☺
[0832] Am intrat în Franța, la prima vedere e ușor murdar, nu mare lucru, dar, vorbind de
infrastructură – impecabilă!
Am luat-o pe lângă Metz, Brley ș.a.
[1135] Castelul Vaux Le Vicomte. Acesta a fost construit, în stil baroc, între anii 17561761 pentru ministrul Nicholas Foquiete, la ridicarea sa participând 20.000 de muncitori. În
incinta palatului s-au filmat pelicule precum „Omul cu masca de fier” ori „Legături periculoase”.

7

Castelu
l
Fontainebleau, următorul pe listă, face parte din patrimonial
UNESCO și datează din secolul XIII. În acest palat au trait
faimoșii mușchetari, dar, de asemenea, s-a filmat și pelicula ce îi consacră – „Cei trei
mușchetari”. Această vizită a fost excepțională, o construcție imensă, frumoasă, impresionantă,
ale cărei grădini nu pot fi descries în cuvinte, superbe! Pozele vor complete aceste vorbe!
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8 aprilie 2013
[0813] După
plimbările de ieri am venit în Orleans, unde ne-am și cazat. Suntem într-un complex sportiv, mai
bine spus în incinta stadionului local. E drăguț!
Noaptea a trecut repede, micul dejun a fost… specific francezilor, iar acum suntem
pe scaunele noastre din autocar, în drum spre alte interesante obiective.
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Azi am cunoscut frumusețea ce caracterizează Valea Loarei, construcții
impresionante, impunătoare și de mare efect pentru văzul nostru. Am vizitat Castelul Chambord
– a servit drept casă pentru zilele de vânătoare ale familiei regale; un aspect interesant l-a
constituit faptul că exista o scară în forma unei spirale, iar cei care urcau pe o parte și pe cealaltă
nu se întâlneau, Castelul Blois – casa regilor francezi pe perioada iernii, Castelul Amboise ultima reședință a lui Leonardo Da Vinci, Castelul Chenonceau – cel mai romantic castel de pe
Valea Loarei.
Castelul Amboise a fost exceptional, dintre toate cele vizitate acesta mi-a stârnit
cea mai mare emoție. Este mult mai apropiat de timpurile noastre ca stil, însă eleganța și
rafinamentul vremurilor trecute au rămas impregnate în fiecare locșor. Pe lângă acestea, grădinile
sunt minunate, mai mici decât cele văzute în alte părți, însă de departe de vis! Dormitoarele
excepționale, fiecare încăpere fiind plină de flori. Nu mai am cuvinte pentru a-l descrie, tot ce
pot spune este că trebuie văzut!
Tot în acest loc mi-am început și colecția de monede, cu părere de rău că nu am
făcut-o de la bun început.
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9 aprilie 2013
[0756] De dimineață bună am pornit la drum, spre Paris ne îndreptăm ☺ Ne propunem azi
să ajungem la Palatul Versailles, Turnul Eiffel și într-o croazieră pe Sena. Se pare că vremea nu
tine cu noi, plouă incredibil…
Palatul Versailles – o construcție impresionantă, opulentă, cu alte cuvinte aur, aur și
iar aur ☺ Aici a locuit și regina Maria Antoinette. Arhitectul a fost Louis Le Van, iar palatul este
supranumit „Palatul Soarelui” – din pricina aurului care mai că îl acoperă în întregime. E imens
și foarte frumos, marmura îi aduce o notă de eleganță.
Turnul Eiffel – Am ajuns… Sincer nu-mi vine a crede unde mă aflu, mă simt ca și
când aș fi într-un film, nu pot fi la minut cu realitatea deocamdată. Aștept cu nerăbdarea
continuarea…
Doamneee!... Am început prima data cu croaziera pe Sena și bine-am făcut, în felul
acesta ploaia s-a oprit, iar acum putem merge liniștiți spre Turnul Eiffel. A fost foarte frumos,
am făcut multeee poze și ne-am simțit bine.
Acum, la sfârșitul zilei, pot spune că a fost totul superb, din turn o priveliște
încântătoare, cât despre șampania din vârf… trebuie să revin aici, cândva, alături de persoana ce
va urma a-mi fi dragă!
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10 aprilie 2013
Heeei! ☺ Azi a fost o zi frumoasă, de dimineață am pornit către Luvru, la RER am
avut o întâmplare drăguță (hahaha ☺). Ne-am plimbat pe jos prin Paris, foarte frumos! Nôtre
Dame, Cartierul Latin – aici se află o biserică românească cumpărată de Carol I pentru
comunitatea română din Paris, Sorbona, Atelierul Constantin Brâncuși, Champs-Elysées –
obiectivele acestei zile. Într-adevăr foarte frumos tot, a fost impresionant pentru mine să văd
felul în care parizienii îl apreciază pe sculptorul roman, fără cuvinte. Totodată, cultură, lux,
frumușete sunt cuvintele ideale pentru ceea ce am văzut azi!
Vaaai, iar la întoarcerea acasă am fost nevoiți să așteptăm câteva ore în gara St.
Lazare, pe linia de metrou care avusese loc un accident. Trebuie să mărturisesc că această gară
m-a lăsat cu gura căscată de-a dreptul, pentru a face o comparație, aceasta îngloba Iulius Mall al
nostru, plus încă câteva ghișee și liniile de tren, IMPRESIONANT! Mi-a plăcut de-a dreptul în
gară, ți-e mai mare dragul să întârzie trenul, zău așa!
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11 aprilie 2013
Bună dimineața! ☺ Am păpălit, iar acum plecăm spre Luvru (ieri nu am mai avut
ocazia să intrăm).
A fost foarte aglomerat înăuntru, obositor, dar totuși frumos! Mi-am propus să
revin aici atunci când voi fi sufficient de matură și de pregătita pentru a aprecia ce înglobează
acest muzeu.
[1454] Suntem în drum spre Germania, mai avem o oprire la o celebră biserică și gata pe
azi. Am vizitat Nôtre Dame de Reims, o catedrală foarte asemănătoare cu Nôtre Dame De Paris
ca arhitectură, dar cu interiorul puțin diferit. La intrare, în dreapta, îl avem pe Arhanghelul
Mihail surâzând.
Specific orașului Reims sunt biscuiții „Fossier”, denumirea acestora provenind de
la idea de a prăji pe ambele părți.
Uitasem ceva, Reims este regiunea șampaniei, aici iau naștere cele mai fabuloase
băuturi spumante (Moët, Don Perignon ș.a.). Dedesubtul orașului este de fapt un complex de
mari beciuri ce adăpostesc sute de milioane de sticle de băutură, pe perioade de zeci de ani.
Hmm ☺
Mergem spre Germania, se termină și ziua de azi, imediat suntem acasă...
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12 aprilie 2013
Bună dimineața! ☺ Uite c-a trecut și noaptea în Germania. Se vede că am revenit
pe meleaguri nemțești în cele ale gurii (hahaha), mâncarea e foarte bună!
Ne apropiem și mai tare de casă, e penultima zi, acum mergem spre Muzeul
Tehnicii(Muzeul Navetei Spațiale), cel mai mare de acest gen din lume(în orașul Spyer).
Vaaai! Ce frumos a fost ♥Superb! Am văzut și prima navă care a zburat în spațiu,
submarine vestite, nave celebre. Foarte frumos, pozele vor vorbi de la sine!
Regensburg – următorul pe lista cu obiective – este cel mai bine îngrijit oraș
medieval din lume, are o așezare compactă și celebrul pod de piatră, ce are și o melodie
consacrată pe care fiecare dintre noi am fredonat-o cândva. Principalele atracții ale orașului sunt:
primăria, Princess coffeterie, Catedrala Sf. Petru, Muzeul Dietei Imperiale. Totuși, nu pot fi
neglijați de la mențiune faimoșii cârnăciori picanti, care sunt mai întotdeauna acompaniați de o
bere bună. Uneori turiștii vin în principal pentru a savura acest fel de mâncare.
Impresia mea privitoare la acest oraș este una de maxima încântare, m-am
îndrăgostit de el, e minunat! Pot spune că mi-ar place mult chiar să locuiesc aici, e superb!
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13 aprilie 2013
Bună dimineața! ☺ Iacătă a venit și ultima zi de umblat hai-hui prin lume, e
încărcată de păreri de rău pentru că reprezintă finalul frumoasei aventuri pe care am trăit-o în
aceste zile. Ba chiar un început de dor pentru ceea ce lăsăm în urmă.
Ne îndreptăm acum spre Palatul Schonbrun, încă din copilărie, vizionând desenele
ce-l aminteau, mi-am dorit să îl văd și uite că ajung și-aici, mulțumesc mami&tati, mulțumesc
prof. Mona Martinovici, mulțumesc prof. Dan&Gianina Mărcuș! ♥
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