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Dupa un drum lung de cateva ore cu autocaul am ajuns si 
la prima cazare, la Postojna. Dupa ce ne-am ales camerele 
am iesit la plimbare prin oras. Seara cu totii am trecut la 
somn destul de devreme, cu gandul ca in ziua urmatoare 
ne vom distra pe “jucariile” din parcul de distractii 
Gardaland. 



A doua zi ne-am trezit devreme si am 
pornit la drum. Distractia ne astepta. 
Ajunsi la parcul de distractii Gardaland, 
ne-am luat bilete, dupa care am 
inceput sa ne bucuram de tot ce se afla 
acolo. Chiar daca unii dintre noi au fost 
udati la “Fuga din Atlantida” si au fost 
nevoiti sa se plimbe prin parc putin 
murati… asta nu le-a stricat distractia. 
Multe priviri au fost indreptate asupra 
lor. 

Ziua 2 



Cu cat urcam mai mult cu telecabina Skyway 
pe Mont Blanc, cu atat aerul devenea mai rece. 
Dupa o perioada de urcare, aerul  inaltimilor 
mi-a provocat o stare de ametela, dar tot am 
reusit sa fac o poza de profil (Alexandrina 
Adda).  



 
 
Ziua 5 a fost cea la fabrica de ciocolata Cailler. Ne pare foarte rau, de aici nu 
avem poze, dar va asiguram ca ciocolata a fost foarte buna.  

Ziua a patra am petrecut-o la Geneva. Casa Tavel, 
Casa Rousseau,Muzeul de ceasuri Patek Philippe 



Croaziera pe Vierwaldstattersee pana la Brunnen 
 
 
                     Ziua 6 



Paunul care ne-a asteptat la castelul Ambras 



   Toate ca toate, dar distractie ca pe autocar nu a fost niciunde. 
 Acum daca imi intreb colegii sa imi spuna cateva cuvinte despre excursie 
cu siguranta vor spune “mielu”, “Ardealul pamant romanesc” sau isi vor 
aminti de “cutitul” excursiei. Va intrebati de unde vin toate acestea? Mielu 
provine de la mirosul de mancare ce venea din ghiozdanul unui elev care a 
ales sa isi plimbe animalul prin strainatate chiar daca acesta era mai mult 
gatit decat viu.  
“Ardealul pamant romanesc” a fost reactia noastra cand treceam granita.
 Cutitul este unul din “suvenirurile” noastre de la unul din 
restaurantele la care am servit masa. Nu ne puteti judeca, am avut si noi 
nevoie in camera de ceva cu ce ne puteam taia salamul si painea. 



Dar sa nu uitam de ultimele doua nopti in care doi dintre elevi au fost “atacati” de 
alti “smecherasi” in timp ce ei dormeau, adica victimele s-au trezit pictate pe fata.  




