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Raport al excursiei la Petrosani, scrisă de băieți și fete 
 
Plecând de dimineața in excursie ,deși eram încă aproape adormiți ...a fost o 
excursie de neuitat . 
Pe drum înspre Petrosani ,ne-am distrat pe autocar, cântând, jucându-ne , a 
fost foarte distractiv .Apoi, ajunși la Casa"Pollicino" am avut o primire foarte 
călduroasă din partea doamnei Florentina , ne-a servit cu o mâncare atât de 
delicioasa ,eram foarte bucuroși ! După ce am făcut turul acelei case 
minunate ,am plecat la peștera "Bolii" unde eram foarte impresionați de toată 
lucrarea din peștera , plăcut este faptul ca deși nu credeam ca ne interesează 
sa ascultam povestea peșterii a fost foarte impresionant ! După vizitarea 
peșterii  ,am mers din nou "acasă" și acolo ne-am jucat ...pana la servirea 
cinei . După servirea cinei care a fost delicioasa ,am mai stat vorbind noi între 
noi,  povestind cât de minunat este acel loc, apoi ne-am pus sa dormim foarte 
bucuroși ! 
Dimineața plecând devreme spre Alba Iulia , 
ajunși la cetatea "Alba Carolina " am vizitat tot ce era de văzut ...a fost 
minunat ! După  
in autocar, doamna Florentina ne-a dat o veste minunata ...A zis  : ”O sa va 
ducem la Salina Turda !", noi neștiind de acea mina, nu eram chiar foarte 
entuziasmați de acest lucru ...Dar când am intrat in mina am rămas foarte 
impresionați , toți eram cu telefoanele aprinse pentru poze , filmări ca sa le 
arătam și părinților unde am fost și ce anume am vizitat ! A fost extraordinar 
văzând atatea ! La "Salina Turda" am rămas toți impresionați ! 
Am văzut in acea zi ca ați scris pe Facebook ca aceasta va fi ultima excursie 
...am fost întristați văzând ce ați scris ...Speram sa nu plecați din Bradet, 
avem nevoie de dumneavoastră ! 
Cu drag, Alexandra 
 

 
 
 
 
 



A sosit în sfârșit ziua plecării, sâmbătă, toți o așteptam cu nerăbdare!  

Totul a început când toți copiii se îndreptau cu autoturismele la Anina. Am 
ajuns la Anina unde așteptam să ajungă toți copiii să facem o poză în grup! 
După, am plecat spre Reșița de unde l-am luat pe un asistent medical 
Cosmin de la Crucea Roșie cu care ne-am împrietenit foarte repede.  
Am pornit la drum, chiar dacă eram încă somnoroși am cantat și am râs tot 
drumul. Când am ajuns la Petroșani ne-am organizat cum dormim im camere 
și după ce ne-am odihnit puțin, am mers să mâncăm, mâncarea a fost foarte 
bună, iar după am plecat să vizităm Peștera Bolii, am avut un ghid care ne-a 
explicat totul despre peșteră, peștera avea o lungime de 445 m iar în 
adâncime - 3 m și o altitudine de 720 m.d. M. Peștera începe acolo unde 
Pârâul Jupâneasa se pierde în pachetul de calcarele jurasice printr-un portal 
spectaculos de 20 m la baza și 10 m înălțime. După ce am terminat de vizitat 
pestera ne-am întors înapoi la casa Pollicino unde am început să ne jucăm 
pana când se termina mâncarea, totul era foarte frumos și distractiv! 

 Când s-a făcut seară ne-am dus toți în camere să dormim, iar dimineață ne-
am trezit ne-am strâns toate lucrurile noastre și am făcut ordine în camere, iar 
după ne-am dus la autocar unde doamna Adina avea să ne spună o surpriză, 
surpriza a fost că plecăm de la Alba-Iulia la Salina Turda , am plecat  spre 
Alba-Iulia la Cetatea Albă Carolina , am avut iar un ghid care ne-a 
explicat  totul, data începerii de construcție a fost în 1715 iar când s-a finalizat 
a fost 1738. Cetatea Alba Carolina este o fortăreață cu bastioane de tip 
Vauban construită la începutul secolului al XVIII-lea în orașul medieval Alba 
Iulia pe Dealul Citadelei, având rol de fortificație strategică de apărare a 
Imperiului Habsburgic împotriva eforturilor militare ale Imperiului Otoman și 
de consolidare a puterii habsburgice pe plan local. După ce am terminat de 
vizitat am mers la autocar, iar la bagaje ne-am pus sa tăiem roșii, castraveți, 
brânză și să mâncăm totul a fost foarte frumos! După ce am mâncat am 
plecat spre Salina Turda chiar dacă eram obosiți am avut toti energia aceea 
de când am plecat, am cantat iar tot drumul cu muzica foarte plăcută nouă. 
Am ajuns și la Salina, am avut iar un ghid care ne-a explicat iar totul, Salina 
Turda este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată 
de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010, 
copiilor le plăcea să lingă sare de pe pereți. Totul era foarte frumos!!  
După ce am terminat de vizitat salina, ne-am adunat la autocar și sa pornim 
spre Brădet, totul a fost frumos și  distractiv!  

Mulțumim lui Gianluca Farina pentru această excursie și doamnei Florentina 
de la casa Pollicino pentru găzduire și pentru mancarea foarte bună iar nu în 
cele din urmă doamnei Adina îi mulțumim pentru ca ne-a suportat toate 



obrăzniciile pe care le-am făcut și gălăgia pe care am făcut-o, mulțumim! 
Sunteți o profesoară foarte bună și care va gândiți la noi!!! Vă mulțumim din 
nou!!!  
Sălăgean Anita și Timeea 

 
 
 
 
Jurnal de excursie.  
Vineri 9 iunie am fost la şcoală pentru o ședință cu tot grupul si pentru 
împărțirea tricourilor.  
10 iunie - Aceasta zi a inceput cu trezirea la 5 dimineata pentru ultimele 
pregatiri . A venit si ora 6 ora plecarii, cu mici dificultăţi am ajuns in Anina 
locul plecări propriu-zise . Am plecat pe parcursul drumului pană la Petroşani 
am mai facut cateva opriri una dintre ele find la Oţelu Roşu unde am luat 
micul dejun, dupa aceea am continuat drumul spre Petroşani cu multa voie 
buna si am mai facut o oprire importană la Sarmisegetusa locul fostei capitale 
Geto-Dacice nu am mai intrat in interior pentru ca noi am mai fost in acel loc 
plin de istorie,in cele din urmă am ajuns si la Petroşani la Casa Pollicino un 
loc foarte frumos care în timpul săptămânii, copiii cu nevoi speciale au 
activități și fac tratament medical . Am avut o discuţie cu doamna Florentina, 
responsabilă de casa Pollicino si ne-a explicat cat de importanta este acea 
casă pentru copii ce se tratează acolo .După aceea ne-am schimbat de 
tricorile pe care le-am purtat si o să le purtam pe tot timpul excursiei , am 
mers şi ne-am relaxat in curtea din spate înainte de a lua masa ,după ce am 
luat masa care a fost foarte gustoasă, am mers la Peştera Bolii unde domnul 
ghid ne-a spus istoria peşterii care a fost foarte interesantă pentru ca a fost 
săpata de om pe parcursul mai multor ani ,si am vazut icoana Maicii 
Domnului săpată de apă si icoana Sfintei Varvara apărătoarea minerilor si 
unde in fiecare an veneau minerii de ziua lor se rugau la ea si dupa aceea 
petreceau cu muzică,mici şi bere,şi am mai vazut si inima din peştera care 
avea o legendă frumoasa despre două fete de boier care erau foarte 
frumoase si pretenţioase in acelasi timp pentru ca voiau pretendenţi cu mare 
avere ,dar intr-o zi au mers in peştera si au vazut inima peşterii care le-a spus 
că dacă nu se marită pana la Craciun cu baiatul care îl iubesc chiar daca nu 



are averea care o vor ele, vor rămâne fete batrâne ,fata cea mica a ascultat si 
s a căsatorit, dar cea mare a ramas fata bătrană pentru ca nu sa 
căsatorit,dupa aceea am plecat inapoi la locul unde am stat şi acolo ne-am 
distrat si am luat cina si am ramas seara afara si am mai discutat si am 
asculat muzică ,după am mers in camere unde chiar dacă nu am dormit 
singur in pat m-am simţit foarte bine stând pana dimineaţa discutând si 
glumind.  
11 iunie - Dimineaţa a venit repede şi noi am plecat spre Alba Iulia ,ajungând 
acolo am făcut turul cetăţii însoţiţi de un ghid care ne-a spus despre istoria 
cetăţii şi ne-a arătat catedrala ortodoxa unde a fost numit ca regi Ferdinand şi 
soţia sa Maria , şi am mai văzut şi catedrala romano-catolica unde am văzut 
urmele ghiulelelor trimise de unguri în turnul bisericii ,am mai mers la statuia 
lau Mihai Viteazul ,am vizitat ce a mai rămas din castrul roman ,si am mai 
mers la locul unde sa semnat documentul de unire a principatelor române şi 
am mai vizitat poarta a patra şi poarta a treia şi am mai mers si la locul unde 
au fost închisi Horea ,Cloşca si Crişan . După aceea am mers la Salina Turda 
cea mai adânca salina din Europa unde am vizitat camera ecoului şi am facut 
şi un experiment sa vedem cat de puternic este ecoul ,am mai mers in 
camera crivatului, singurul din Europa care a ramas in poziția sa inițială 
crivatul este mai exact un mecanism care folosea puterea cabalinelor să 
extragă sarea cu ajutorul celor doua roti care cântăreau cate o tona şi 
jumatate fiecare ,si este un fapt cam tragic ca ,dupa cateva săptămâni cai 
orbeau şi nu mai voiau sa mănânce si după aceea mureau dar totuşi era bine 
ca erau nişte cai batrâni veniți de la trupa de infanterie ,am traversat balconul 
Rudolf ,numele de Rudolf vine de la fiul proprietarilor pe nume Rudolf 
,balconul avea aproximativ 90 de metri înălțime ,am coborât jos unde erau un 
amfiteatru ,o roata imensa ,un teren de mini golf ,unul de bouling ,tarabe de 
suveniruri si lacul din salina care avea o salinitate mai mare ca cea din Marea 
Moarta ,şi dupa aceea am plecat spre casă luând masa într-un ”cochet 
restaurant” care era în trapa autocarului, dar în concluzie a fost o excursie 
minunată. 
Vreau sa-i mulțumesc în mod special domnului Geanluca şi doamnei 
Florentina pentru tot ce au făcut pentru noi. 
Darius A. 

 



De seara am inceput sa ma pregătesc, mi am facut bagajul si cu o bucurie in 
suflet am adormit cu greu. 
Dimineata la ora 5:30 m am trezit si repede m am aranjat, am venit la Sebi si 
cu tatăl lui am mers la Anina, am fost 33 de copii,am plecat la drum si 
nerabdatori am întrebat la ce ora o să ajungem, drumul mi s a părut scurt, ce 
bine ne am distrat, ne-am dori sa fi durat mai mult! 
 Am ajuns, am mancat la Casa Pollicino, acolo am fost întmpinati cu  mare 
drag. A venit seara noi am stat, am povestit pana la ora 23 :10 a fost uimitor, 
seara am incercat sa dormim dar nu am putut din cauza țânțarilor am stat 
pana la ora 2 si abia am adormit. Sergiu a fost cel mai atacat saracul,de 
dimineata am plecat la Albă Iulia acolo am aflat foarte multe despre aceea 
pestera tot in prima zi am fost la pestera, a doua zi a fost o surpriza, noi stiam 
doar ca o sa mergem la Alba-Iulia, dar am avut o surpriza frumoasa, am fost 
la Cluj la Salina Turda, acolo am ramas uimiti ne-am fi dorit sa mai rămânem, 
dar nu s a putut am fost si la cetate, am plecat la drum, dar a fost si mai 
frumos sa fim toți, sa glumim. 
 Am ajuns pe seara acasă, multumim unchiului Gian Luca Farina că a făcut 
posibilă excursia noastră!! 
Darius S. 

 
 
 

 

Aceasta excursie Petrosani-Alba Iulia a fost cred ca cea mai frumoasa 
excursie dintre toate. Impreuna cu doamna Florentina am vizitat multe locuri 
interesante si putin racorose dar asta n a contat, pentru noi a contat ca am 
avut posibiliatea sa vedem lucruri foarte nemaipomenite si frumoase . Ne am 
trezit la ora 5:30 la ora 6:00 am plecat din Bradet . Am ajuns in Anina ne am 
intalnit cu doamna Florentina, am asteptat sa vina toti colegii nostri am facut 
niste poze si am plecat la drum. In autocar totul a fost foarte ok nu am avut 
niciun deranjament ,am ascultat muzica si încet, incet am ajuns in Resita, 
acolo unde i am luat pe Ofelia si pe Cosmin si mai un voluntar de la Crucea 
Rosie Caras Severin, pe el il chema Mosu Cosmin . I am luat si ne am 
continuat drumul, am calatorit cateva ore, am mai dormit putin si am povestit 



si tot povestind ajunsesem la Petrosani, acolo unde ne am intalnit cu 
directoarea centrului unde am fost cazati, doamna ne a spus cateva lucruri 
despre centru si unde nu avem voie sa umblam si unde sunt camerele 
noastre, baia . Ne am odihnit putin dupa călătorie, ne am intins in pat am stat 
si apoi am plecat catre Pestera Bolii unde  am descoperit multe lucruri 
interesante, de exemplu: legenda jupânesei, imnul minerilor, Sfanta Varvara. 
Am vazut desene antice de pe vremea cand pestera era locuita unde am mai 
vazut desenat pe perete pe Maica Domnului care nu a fost modificata chiar 
de cand a fost pictata, am trecut peste doua poduri si apoi am mai facut 
cateva poze si am plecat spre centrul unde am fost cazati am mers am 
mancat si ne am dus sa ne facem baie si ne am pus la culcare in camera 
mea am fost: eu Denis, Antonio, ionut, Dani, Vali si voluntarul Mosu Cosmin, 
la noapte am asteptat sa adoarma toti si l am dat pe Ionut cu pasta de dinti 
pe fata . Dimineata ne am trezit la 5:30, am plecat spre Alba Iulia acolo unde 
am vazut o cetate foarte mare si interesanta ghidul ne a povestit despre 
istoria cetatii, ne a dus intr-o catedrala si apoi am vazut urme de la ghiulele 
pe un perete, după care am fost la autocar, am mancat  iar apoi am mancat o 
inghetata si am plecat la Salina Turda unde am vizitat o mina de sare unde 
evident am si lins sare, am mai facut poze si am mai explorat salina si apoi 
am plecat la autocar, am mers cu un sofer cu experienta care avea diploma 
de merit pentru cel mai bun șofer, in drum spre casa am povestit tot ce am 
facut. Dupa vreo 6 ore am ajuns in Resita acolo ne am despartit de doi colegi 
si de voluntarul Mosu Cosmin de la Crucea Rosie Caras Severin si cu bine 
am ajuns in Anina, ne am luat bagajele si am plecat catre casa cand am 
ajuns  acasa ne am pus direct in pat si ne am culcat!  

A fost o experienta foarte frumoasa si mi  as dori sa mai facem excursii!!! 

Denis 

 
 

 
 
 



 
 
Într o zi frumoasă de vară doamna profesoară s a gândit să ne ducă într o 
excursie la Petroșani și Alba Iulia. Toată această excursie a durat doua zile. 
Am plecat sâmbătă la 6 jumătate din Anina. Am mers si am tot mers. Într un 
final am ajuns în Petroșani unde am fost întâmpinați de doamna Florentina. 
După ce ne am lăsat bagajele si am mâncat, am plecat spre peștera Bolii. 
Ajunși acolo ghidul a început să ne explice câteva lucruri despre peșteră. Am 
ajuns într o încăpere mai mare unde pereții erau luminați cu o lumină 
albastră, acolo mi a plăcut cel mai mult. După ce am făcut câteva poze am 
plecat înapoi la casa Pollicino. Ajunși acolo am mers afară pe terenul de 
joacă. Ne am jucat, apoi a venit seara si ne am pus la culcare. 
A doua zi ne am trezit la ora 5 pentru ca la 6 urma să mergem spre Alba Iulia. 
Ne am făcut bagajele și am plecat. Când am ajuns în Alba Iulia am mers la 
cetate. Acolo a fost foarte frumos, am mers la două biserici, după la poarta a 
IV a unde am văzut multe lucruri interesante, apoi am plecat. Pe drum 
doamna mi a zis că mergem la Salina Turda, după putin timp am ajuns. Am 
intrat in salină, toți pereții erau acoperiți de sare, apoi am ajuns în camera 
ecourilor. Ghidul ne a zis strigăm ”ecou”. După ce am plecat de acolo, am 
ajuns la locul de joacă, acolo era foarte frumos. După ce am făcut poza de 
grup am plecat de acolo. După ce am ieșit din salină am rugat o pe doamna 
să ne lase să ne cumpărăm suveniruri care erau acolo. 
Am plecat acasă, la toți ne a plăcut excursia. A fost cea mai frumoasă 
excursie. 
Mulțumim Asociația Il Giocattolo pentru excursie. 
Elisa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este o zi frumoasă de vară, eu și colegii mei ne pregătim să plecăm în 
excursie. 

În drum spre destinație am cântat și dansat. După puțin timp, pentru că era 
ziua mea am pregătit prăjituri, iar colegii mei mi au cântat ”La mulți ani!”. 
Când am ajuns în Petroșani am mers la Casa Pollicino, acolo era foarte 
frumos și toată aceea casă era viu colorată. Ne am grupat pe camere, ne am 
odihnit puțin și apoi ne am jucat. După aceea am mers la peștera Bolli, acolo 
a fost foarte frumos. În peșteră era un râu produs din gheață, acolo erau 
lucruri frumoase. Era icoana sfintei Varvara și era silueta Maicii Domnului 
produsă din apă care nu s a mai șters. Am traversat un pod cu lumini și alte 
poduri normale, apoi ghidul ne a spus că era o inimă întoarsă și că fetele care 
vor să se mărite trebuiau să vină să se roage. După aceea ne am întors 
inapoi la Casa Pollicino, ne am jucat puțin. După am mers în camere pentru 
că se apropia era ora de culcare. În cameră ne am jucat adevăr și provocare, 
am făcut câteva provocări și ne am pus în pat. După puțin timp au venit 
câteva fete să ne pună pastă de dinți pe clanța ușii. Noi nu am băgat de 
seamă și am adormit. 

În dimineața următoare ne am trezit, ne am pregătit puțin și am plecat spre 
Alba Iulia. În drum spre destinație am cântat și ne am distrat, când am ajuns 
am mers să vizităm cetatea, am aflat că este cea mai mare cetate .Am văzut 
cele două catedrale, ortodoxă și catolică. Am văzut statuia lui Mihai Viteazul 
și a bunicilor ultimului rege din România. După aceea am mers la autocar și 
am mâncat,apoi ne am cumpărat înghețată, după am mers spre Salina 
Turda, dar nu știam unde pentru că doamna a vrut să fie surpriză. Când am 
ajuns acolo am văzut că este vorba despre o mină de sare, am coborât multe 
scări și am ajuns jos. Pe pereți era sare cristalizată și necristalizată. Când am 
mers la sala ecourilor , am spus câteva cuvinte tare și s a auzit un ecou 
mare. Am făcut poza de grup și am plecat acasă.Când am ajuns acasă  eram 
obosiți și abia așteptam să dormim. A fost o experiență frumoasă și aș repeta 
o încă o dată. 

Francesca 

 



 
 
S a petrecut pe data de 10.06.2017-11.06.201 la Petroşani -Alba Iulia.  
Toți la ora 06:00 am plecat spre Anina acolo unde ne aştepta autocarul. 
Ajunsem toţi in Anina, acolo am mai stat putin si am facut cateva poze şi am 
plecat la drum. Mersesem spre drumul de Resita de unde trebuia sa îi luăm 
pe Cosmin si Ofelia. Mergând pe drum, glumind, ascultând muzica am ajuns 
în Resita, am oprit si au urcat Cosmin si Ofelia si pornisem din nou la drum. 
In drum spre Petrosani am oprit la un Peco, acolo am luat micul dejun si dupa 
toti am urcat in autocar si pornisem spre drum entuziasmati. Si tot asa 
glumind si ascultãnd muzica, am mai oprit la Cetatea Sarmisegetusa de unde 
am luat brătari, lanţisoare ca suvenir si dupa am mai facut câteva poze si am 
urcat din nou in autocar. A venit vremea cand am ajuns in Petrosani unde ne 
am cazat la Casa Pollicino. Era o casa foarte mare si frumoasa si foarte 
îndragita de copii, cei cu dizabilitati si multe alte probleme pe care le aveau 
copii. Acolo era o doamna care ne aștepta, Florentina care se ocupa de copiii 
de acolo,  în cadrul centrului de zi pentru copiii cu dizabilităţi, singurul de 
acest fel din Valea Jiului, sunt asistaţi peste 30 de minori sau tineri, cu vârste 
cuprinse între 3 şi 24 de ani. Altor 35 de minori cu probleme familiale, 
angajaţii instituţiei le oferă asistenţă pentru a nu abandona şcoala. Zeci de 
copii cu nevoi speciale au trecut prin acest centru în decursul timpului cu toţii 
declarându-se mulţumiţi de ceea le oferă ”Casa Pollicino”. Iar doamna 
Florentina ne a rugat sa nu mergem în camerele care sunt aparaturile pentru 
tratamentul copiilor, care sunt foarte importante pentru copii cu dezabilitati iar 
noi toti i am promis ca nu o să mergem. Iar dupa am stat afara, ne am jucat 
pana la ora 13:00 iar după aceea am mers la masa sa mâncam unde a fost o 
mancare foarte buna. Dupa ce am mancat am stat putin toti in camerele 
noastre, iar la ora 15-00 am plecat spre  Peştera Bolii. Peştera Bolii se află la 
doar 5 kilometri de municipiul Petroşani, în comuna Băniţa, şi ca să ajungi în 
zonă, în funcţie de direcţia din care vii, trebuie să străbaţi Defileul Jiului, 
Peştera Bolii oferă un spectacol de lumină şi culoare impresionant. Lăsată în 
paragină şi ţinută departe de vizitatori timp de zeci de ani, Peştera Bolii a fost 
resuscitată recent din punct de vedere turistic. Galeriile au fost iluminate, iar 
acum turiştii pot admira în voie decorul de pe pereţii grotei. Desenele rupestre 
care seamănă izbitor cu cele cu cele de la Lascaux sau Altamira, decorează 
pereţii de calcar încă din perioada prolifică a cinematografiei româneşti. 
Peştera Bolii a fost folosită drept platou de filmare în urmă cu ani buni. Alte 
poveşti din moşi strămoşi vorbesc despre o domniţă care se numea 
Jupâneasa şi care era stăpână peste teritoriul în care se află şi peştera. 
Jupâneasa s-a îndrăgostit nebuneşte de un tânăr, dar ibovnicul ei a fost 
chemat la luptă. Tânăra cobora adesea în peşteră ca să se roage la icoana 
Fecioarei Maria ca să-i arate calea care duce spre iubitul ei. Rugându-se 
prea insistent, Fecioara Maria i-a îndeplinit dorința de a pleca pe urmele 
iubitului, transformând-o într-un pârâiaș cu unde cristaline, numit de atunci 



Jupâneasa. Iar dupa am plecat din nou la Casa Pollicino. Am stat, ne am 
jucat si a venit vremea cinei. Toţi am mers am mâncat si dupa aceea am 
ajutat la curaţenie. Iar unii au mers afara si s au jucat. Si a venit seara, am 
facut toţi câte un duş si am mai stat puțin afară. Iar după ne- am pus în pat si 
am dormit.  
Si a venit a doua zi cand ne-am trezit si am plecat spre cetate din Alba Iulia. 
Alba Iulia este mai intai de toate loc istoric: a fost resedinta principilor 
Transilvaniei intre 1541 si 1711 si loc al Marii Adunari Nationale de la 1 
decembrie 1918, care a consemnat unirea Transilvaniei si a Banatului cu 
Regatul Romaniei. A fost aleasa in 1922 pentru ceremonia oficiala de 
incoronare a regilor Romaniei Mari,Ferdinand I si Maria, iar la 1 decembrie 
1990 tot aici s-a sarbatorit pentru prima oara ziua .Are 8 colțuri in formă de 
stea. Dar noi, din păcate am reuşit doar sa vedem poarta 3 şi 4 pentru ca 
cetatea era atât de mare incat nu am putut sa o vedem pe toată. Am facut 
cateva poze am mai stat, am mancat o inghețata si dupa am plecat spre 
Salina Turda, un loc foarte frumos am intrat in mina de sare. Salina Turda 
este inscrisa pe lista monumentelor istorice din judetul Cluj, elaborata de 
catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National din Romania in anul 2010. 
Cand coboram scarile sa simțeam din ce in ce mai intens gustul de sare iar 
dupa am mers in camera ecourilor. Am mers acolo si am stigat toti foarte tare 
(ecou) si s a auzit de mai multe ori, eram uimit si am strigat de mai multe ori, 
iar dupa am aplaudat o data si tot la fel se auzea de mai multe ori, a fost 
foarte frumos, iar dupa am coborât 13 etaje si am vazut un loc de joaca foarte 
frumos. Puteai sa te dai cu barca pe apa si multe alte jocuri, dar noi nu am 
apucat se nu jucam pentru ca timpul nu ne a permis. Aerul de acolo e special 
și benefic pentru sănătate, am aflat că oamenii cu diabet sau cardiacii nu au 
voie în salină. 
După vizita la salină, ne am îndreptat spre casă, toți eram fericiți și voioși, a 
fost ceva de vis. 
Nu știu câți copii și ar fi permis financiar să meargă într o asemenea excursie. 
De aceea mulțumim frumos Asociației, în special d lui Gianluca Farina, care, 
pentru noi este un unchi. 
Ionela 

 
 



Plecarea a fost foarte dimineață pentru a ajunge devreme la destinație. 
Drumul a fost lung , dar compania foștilor colegi a mai rupt plictiseala. 

Aceasta era a doua oara când mergeam în Petroșani, am mai fost acum 
câțiva ani tot într o excursie organizată de asociație. Atunci mi a plăcut foarte 
mult așa ca m am întors și a doua oara cu placere. 

Ajunși acolo am avut parte de o primire foarte călduroasă din partea doamnei 
Florentina. După ce ne a spus câteva reguli pe care trebuie sa le respectam 
cat vom sta acolo, am mers la masa. După masă am mers la Peștera Bolii. 
După 5 km de mers cu autocarul am ajuns. Peștera este principala atracție 
turistica din zona. Peștera este străbătută de râul Jupâneasa, iar noi am 
trecut pe niște poduri pentru a explora întreaga peșteră.Legendele pesterii 
vorbesc despre numeroși localnici plecați în căutare de comori , pierzandu se 
prin pasajele secrete ale peșterii. Atrași de comoara oamenii nu au mai avut 
scapare. După ce am vizitat peștera am plecat înapoi la Casa Pollicino. După 
ce am ajuns, am mers afara sa ne jucam. Ne am jucat câteva jocuri după 
care am mers în camerele noastre. 

Ziua II - Trezirea a fost foarte dimineață , la ora 5. Ne am trezit devreme 
pentru a face putina curățenie în camere. După ce ne am luat rămas bun de 
la doamna Florentina am plecat spre Alba Iulia. Acolo am vizitat cetatea. 
Cetatea a fost construita la începutul secolului XVIII în orașul medieval Alba 
Iulia.Cetatea este foarte mare și foarte frumos construita. În interiorul cetății 
se afla și statuia lui Mihai Viteazul, care a fost conducătorul a 3 tari medievale 
: Tara Românească, Transilvania și Moldova. După ce am vizitat o mica parte 
din cetate am plecat spre Salina Turda. Acolo am vizitat muzeul de sare. 
Acolo am văzut utilaje care foloseau la transportarea sării și mecanismul de 
extragere. Exploatarea sării și în Salina Turda a fost sistata în anii 1900, din 
cauza concurentei altei saline. După ce am ma vizitat Salina am mers spre 
casa. Cel mai plăcut loc, dintre toate locurile pe care le am vizitat în aceasta 
excursie, a fost Salina. Mulțumesc Asociația Il Giocattolo! 

Ofelia 
 

 



 

Era sâmbăta si toți eram pregătiți sa mergem in excursie .   

Pana la Anina fiecare am mers cu o mașina.  Ajunși  la autocar, am făcut 
poza de grup, deși ne era frig, mama a insistat să ne dăm jos bluzele pentru 
a se vedea tricourile.  În autocar am cântat și nimănui nu i s a făcut rău .  Am  
ajuns la Petroșani, prima oprire a fost la Casa Pollicino unde stăteam până 
ziua următoare.  Acolo ne au pus în camere . Directoarea  Casei Pollicino a 
spus regulamentul casei, eu nu intenționam să fac mizerie sau să deranjez 
lucrurile de acolo .  Și ne am jucat în curte, apoi ne am dus sa mâncăm . Am 
mâncat ciorba și pilaf de orez cu carne de pui. După siesta, am mers la 
Peștera Blii. Am coborât niște scări. Ghidul ne a povestit despre ce o să 
vedem. Am mers pe un pod. Apoi ne a povestit despre el . Acolo erau niște 
icoane ce stăteau pe un altar .Pe peretele de langă apa era forma Fcioarei 
Maria. Am mai mers pe un pod și apoi ne a povestit despre pestera.   Apoi  
am văzut niște pietre colorate. Și apoi ghidul ne a povestit despre Legenda 
miresei. S a terminat turul și am mers la Casa Pollicino. Copiii s au dus la 
magazin. S a făcut ora de culcare și toți ne am dus în camere. Copiii și au 
făcut farse  cu pasta de dinți . A doua zi ne am făcut bagajul să mergem la o 
cetate din Alba Iulia.  În autocar mami ne a spus că trebuie să ne pedesească 
pentru câțiva băieți pentru că nu a putut dormi de zgomotul lor. Toți ne am 
așteptat să ne spună că ne vom întoarce acasă fără să mai mergem la Albă 
Iulia. După ce ne a certat, ne a spus că ne va duce după vizita la cetatea din 
Albă Iulia la Salina Turda. În loc de pedeaspsă, am fost recompensați, dar nu 
ne a lăsat să dormim în autocar deloc. Când am ajuns la cetate un ghid ne 
aștepta în parcare. El ne a povestit cum era formata cetatea din niște hărți. 
Erau și niște statui și ne a povestit cum erau îmbrăcate. Mai departe am mers 
la doua biserici. Apoi am văzut găurile făcute în cetate. Am văzut statuia lui 
Mihai Viteazul. Am văzut un muzeu și ghidul ne a povestit despre el. Am 
învățat multe lucruri noi, nu știam ce este un bastion și multe alte lucruri. 
Turul s a terminat și am mers să mâncam.  

După ce am mâncat am mers la Salina Turda. Ne am dus să vedem mina de 
sare. Am intrat în camera cu ecou si ghidul ne a pus să rostim cuvinte. Apoi 
ne am  dus în camera unde sa făcea sarea și ne a povestit tot mecanismul 
cum se scotea sare pe acea vreme . Apoi am mers pe un balcon și ghidul ne 
a povestit despre el, apoi am mers jos unde erau jocuri. Noi am făcut poza de 
grup și am mers la autocar, era foarte plăcut în Salină, mi aș fi dorit să mai 
stăm.  Am oprit într o parcare să mâncăm și am cântat tot drumul . Am ajuns 
în Anina și toți am coborât din autocar și ne am dus la mașinile noastre sa 
mergem acasa. 



A fost prima mea excursie atât de departe și îmi doresc să nu fie ultima. 

Priscila 
 

 
 
 
A venit ziua în care trebuia să mergem în excursie. 

Excursia era organizată in data de 10 iunie, am așteptat ziua aceasta cu 
nerăbdare. Ne am trezit dis de dimineață pentru a ajunge devreme la 
destinație.În Anina ne am oprit pentru a face poze, după care am plecat spre 
Petroșani. Era și ziua de naștere a Francescăi, așa că i am cântat, iar ea ne a 
dat prăjitură.În autocar am cântat, am râs și ne am distrat. Ușor, ușor a trecut 
timpul și am ajuns la Petroșani, acolo am fost întâmpinați de doamna 
Florentina care ne a spus câteva reguli pe care trebuie să le respectăm cât 
stăm acolo. Am fost fascinată de  pereții care erau foarte frumos pictați.După 
ce ne am schimbat am mers afară pe terenul de joacă, după am mers la 
masă. După masă am mers la Peștera Bolli. Ajunși acolo ghidul ne a explicat 
multe lucruri despre peșteră. Peștera a fost săpată de pârâul Jupâneasa. 
Numele peșterei vine de la un nobil care a fost împrietrit în zona aceasta. 
Peștera este înaltă, iar pe pereții ei sunt desenate diferite animale.Pe pereții 
peșterii mai erau si Maica Domnului cu pruncul în brațe, despre care se 
spune că s a format în urma unor fenomene naturale. În peșteră erau și 
poduri din lemn luminate cu lumini albastre. Ghidul ne a povestit de Sfânta 
Varvara, la ea mergeau minerii să se închine înainte de a intra în mină. După 
ne a spus de legenda fetelor de măritat. Se spunea că fetele care erau 
nemăritate se rugau ca să li se îndeplinească dorința. După ce am terminat 
turul peșterii ne am întors acasă. Se făcuse seară ,iar doamna ne a chemat 
să mergem înăuntru pentru că trebuia să ne trezim devreme a doua zi pentru 
a merge spre Alba Iulia. 

Venise dimineața, ne am trezit la ora 5 pentru a face curat, și a ne pregăti de 
plecare. Ne am pus bagajele în autocar și am plecat. În autobuz doamna 
Adina ne a făcut o surpriză spunându ne că o să mergem la Salina Turda, 



când am auzit toți copiii am fost fericiți. După un timp am ajuns în Alba Iulia 
unde am văzut statuia lui Mihai Viteazul și am făcut turul cetății. Alba Iulia 
este un oraș istoric. Istoria zbuciumată și glorioasă se întinde de la tribunele 
dacilor și la unirea principatelor românești făcută de Mihai Viteazul, când s a 
hotărât Ziua Națională a României pe 1 decembrie. Alba Iulia îndeamnă la 
respect și faptele care au făurit și menținut națiunea și statul român. Cetatea 
Alba Iulia este una dintre cea mai mare și istorică cetate din Transilvania, dar 
și din Europa. După ce am vizitat cetatea am mâncat iar apoi am plecat spre 
Salina Turda. 

Ajunși acolo am fost uimită să văd atâția oameni.În peșteră era o priveliște 
minunată.Am coborât 13 etaje dar a meritat pentru că priveliștea era foarte 
frumoasă.Mina de sare avea adâncimea de 40 de metri.Am ieșit din peșteră 
și am mers spre autocar.Din această excursie am învățat multe, am văzut 
locuri frumoase, a fost o experiență de neuitat. 

Mulțumesc Asociației Il Giocattolo pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. 
Mulțumim și doamnei profesoare pentru că a avut grijă de noi. 

Romina 

 

 
 


