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          “A calatori”... ce verb frumos!  Pentru noi, sinonim cu “a visa”. Dintotdeauna ne-a 

placut sa calatorim, sa cunoastem locuri nestiute, oameni cu traditii, obiceiuri nebanuite.  

Mereu ne-am imaginat ca dincolo de orizontul mult cunoscut, de aceste taramuri “ale 

noastre” exista o lume de o frumusete misterioasa, care asteapta cu nerabdare sa fie 

descoperita! 

          Si uite asa, anul trecut intr-o zi calduroasa de aprilie, alaturi de colegi si de 

doamnele profesoare atat de dragi noua,  Mona Martinovici si  Gianina Marcus impreuna 

cu domnul profesor Dan Marcus, a inceput aventura noastra: o calatorie mult asteptata.  

Cele mai importante amintiri sunt cele pe care le pastram in suflet si care trezesc inauntrul 

nostru noi dorinte de a calatori si mai mult! Insa cat de mare ar mai fi splendoarea lor, 

daca nu vi le-am impartasi si voua?  Am decis astfel  sa va relatam in cateva randuri ceea 

ce a insemnat pentru noi aceasta entuziasmanta excursie! 

          Era o zi frumoasa de aprilie, peste tot in jurul nostru stapanea emotia si nerabdarea 

care ne-a cuprins ca un val cand am constatat ca ora plecarii noastre se aproprie: i-am 

salutat pe parintii care ne-au condus la autocar cu lacrimi in ochi si am dat startul 

distractiei! Drumul serpuia inaintea noastra cale lunga, fara sfarsit, iar noi priveam 

bucurosi intinderea argintie care parca avea menirea sa ne conduca spre acea lume de mult 

dorita. 
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Am ajuns la Dunaujvaros destul de tarziu si obositi ne-am pregatit de culcare, 

asteptand pentru prima data de mult timp sa se faca ziua cat mai repede deoarece Graz-ul 

astepta cu nerabdare sa fie vizitat. 

Primul obiectiv a fost o biserica asemanatoare cu cea franciscana din Cluj. 

  Mai apoi ne-am indreptat spre un fel de “cetatuie” a orasului,  insa mult mai 

moderna ca a noastra, deoarece se putea urca cu liftul!  Insa recunosc ca cei care au ales 

plimbarea pe jos au fost avantajati sa vada frumusetea nemaipomenita a parcului. Acest 

parc sau cetatuie contine Turnul cu Ceas, un ceas urias a carui limbi au roluri opuse 

notiunii commune... 

Apoi ne-am indreptat la 3 km de Graz, pe un deal, unde se ridica castelul 

Eggenberg ;  acolo am avut si placerea sa ne fotografiem cu minunatii pauni care spre 

uimirea noastra se aflau peste tot in jurul si in interiorul castelului! 

Graz ne-a dat impresia unui oras cu un farmec de necontestat. 
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A doua zi a fost  dedicata distractiei, in totalitate,  obiectivul nostru fiind parcul de 

distractii din aproprierea Veronei, Gardaland. 

 

 

 

Foarte frumos desenat si gandit ca arhitectura parcul ne-a incitat din toate punctele 

de vedere iar la sfarsitul zilei, desi extenuati de atata adrenalina si senzatii tari, l-am lasat 

in urma noastra cu pareri de rau, insa bucurosi ca urmatoarea zi se anunta obiectivul mult 

dorit de toti ... Monaco!  

            Doar auzul numelui ne entuziasma! Faptul ca acesta era o destinatie pentru cei 

bogati si pentru cei care viseaza sa devina bogati ne facea sa ne simtim atat de mandri ca 
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in curand aceam  “onoarea” sa pasim pe strazile statului si sa vizitam cele mai  frumoase 

atractii turistice ale acestuia. 

In timp ce ne apropriam de destinatie, Monaco se infatisa inaintea noastra in toata 

maretia lui, incojurat de marea cea mai frumoasa pe care am vazut-o vreodata, iar emotia 

crestea din ce in ce mai mult. 

 

 

     

Odata ajunsi ne-am indreptat spre centrul istoric Monaco-Ville unde se afla Place 

du Palais, in care am putut vedea palatul printului Albert si cladirile statului. Construit in 

1215, palatul ne-a uimit prin eleganta sa...am avut impresia ca timpul s-ar fi miscat in mod 

miraculos invers acelor de ceasornic;  a fost precum o calatorie in timp. 

Apoi ne-am indreptat spre catedrala si in cele din urma am facut o plimbare in 

Gradinile Exotice,care ne-au oferit prilejul sa ne relaxam intr-o atmosfera magnifica! 

Ultimul obiectiv a fost Muzeul Oceanografic si Acvariul, a carui fatada grandioasa 

se ridica din mare si care adaposteste colectii de fauna si flora marina renumite in intreaga 

lume si care ne-a uimit foarte mult. 
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Am plecat de la Monaco regretand ca acea zi minunata trecuse in graba si fiecare 

dintre noi dorea inauntrul sau sa mai aiba macar odata in viata prilejul de a o retrai. Pe 

drum domnul profesor ne-a facut o surpirza foarte placuta: ne-a dus pe o plaja in apropiere 

de Monaco, unde ne-am facut multe poze, iar unii dintre noi au facut chiar o baie 

racoroasa! 

 

 

 

Un alt obiectiv interesant din excursia noastre a fost Les Arenes din Nimes, un 

amfiteatru pe doua nivele cu 60 de arcade suprapuse, acesta ne-a oferit ocazia sa ne 

reintoarcem la perioada romanilor, in primul secol al erei noastre. 
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               In aceeasi zi am vizitat si Pont-du-Gard , un pod peste raul Gardon, construit de 

romani pentru a sustine apeductul care aproviziona orasul Nemausus (Nimes). 

Cum podul se gaseste undeva in natura, ne-am intrebat cum o sa ajungem pana acolo. 

Simplu. Statul francez a amenajat site-ul pe 165 de hectare in jur.  

N-am gasit alta modalitate de a va descrie emotiile descoperirii, decat aceea de a va arata, 

pas cu pas, imaginile pe care le-am vazut cu ochii nostri, din unghiurilesi in ordinea in 

care l-am privit. 

 

 

Pont du Gard ne-a lasat o impresie extraordinar de frumoasa, mai ales prin frumusetea 

peisajului care il incojoara. 

In dimineata de 18 aprilie eram pregatiti sa simtim emotia vedetelor care stralucesc 

pe covorul rosu; da, asa e: ne indreptam spre Cannes,  "Steaua Rivierei",  un oras magic, 

un loc al placerilor de orice fel. 
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Exact asta am simtit si noi, eram foarte incantati de tot ce am vazut, de frumusetea 

orasului, de malul marii care se desprindea dintr-un basm. E greu de explicat in cuvinte 

asa ca voi lasa fotografiile sa va convinga . 

 

 

 

Dupa ce am vizitat minunatele locuri de pe Coasta de Azur, locuri de care ne-am 

desprins cu greu…am pornit spre frumoasa Italia unde urma sa ne petrecem urmatoarele 

zile, acolo am vizitat Torino si Rivoli, insa asteptam cu nerabdare ( mai ales fetele ), sa 

ajungem in una din capitalele modei și design-ului in impresionantul Milano, un oras in 

care exista ceva care te surprinde in fiecare minut. 

Am vizitat Duomo Di Milano si bineinteles am avut timp la dispozitie pentru a ne 

pierde printre faimoasele magazine din centrul orasului. 
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Surprizele nu se terminau aici, urma sa vizitam un alt oras uimitor din Italia, in 

dimineata de 21, am pornit spre Venezia, orasul romantismului pe paine, al iubirilor 

supreme si al celor mai crunte tradari in dragoste. 

Venezia e un oras  de care te atasezi imediat, un oras ca o “cutie cu surprize”, am 

fost placut impresionata  odata ajunsa acolo.  

Am luat “vapo-autobusul” pana in Piazza San Marco, unde ne-am impartit in mai 

multe grupulete, o parte dintre noi ne-am bucurat de dolofanii porumbei care erau foarte 

prietenosi si asteptau cu nerabdare sa fie fotografiati, alti au achizitionat suvenire, au 

vizitat frumoasa catedrala San Marco, apoi am plecat impreuna, la pas sa ne bucuram de 

toate frumusetile Venetiei. 
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Cu pasi repezi se apropia ultima zi a excursiei noastre, oboseala se simtea insa 

nimeni nu isi dorea sa plece acasa, urma sa vizitam Viena ultimul oras de pe lista. Eram 

bucurosi dar in acelasi timp suparati ca ne vom intoarce. 

 Viena era cunoscuta de majoritatea dintre noi, stiam exact unde mergem si ne 

simteam ca acasa, am vizitat orasul, am mers cu toti sa mancam foaimoasa inghetata di 

Viena, apoi cu parere de rau ne-am intors la autocarul care era gata de un drum lung spre 

casa. 
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 Am avut parte de o excursie de vis, nu ne doream sa se termine insa nu puteam 

evita asta. Am ramas cu multe amintiri, am aflat si invatat multe lucruri noi si bine inteles 

am ajuns sa ne cunoastem mult mai bine unul cu altul. 

Multumim inca odata doamnelor profesoare Mona Martinovici si Gianina Marcus, 

autoarele celor mai frumoase excursii! 

 

 

 


