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Copilăria  
în reluare

O insulă din arhipelagul 
Singapore, Europa 
miniaturală de la 
Bruxelles, un atelier 
londonez de „construit“ 
ursuleți de pluș și, 
bineînțeles, celebrul 
Disneyland parizian 
sunt patru variante 
fermecătoare de a-ți retrăi 
copilăria. Cu o avertizare: 
vei constata că, între timp, 
totul a devenit mult mai 
spectaculos și high-tech.
de Diana-Florina Cosmin

Copilăria  
în reluare
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DISNEYLAND, pARIS
A fost odată ca niciodată ...anul 1992, când 
toate cărțile de povești ale copilăriei s-au 
deschis larg și și-au răsturnat toate perso-
najele în Marne la Vallée, la o jumătate de 
oră de mers cu trenul RER din aeroportul 
Charles de Gaulle până la porțile regatului 
lui Walt Disney. Deși minunile pândesc la 
tot pasul, culminând cu zgomotoasa para-
dă zilnică a personajelor lui Disney în carne 
și oase, purtate pe care alegorice multico-
lore, cea mai iubită atracție a locului, pen-
tru care turiștii stau la coadă chiar și ore-n 
șir, este ,,It‘s a small world” (O lume mică). 
Așezați confortabil în bărcuțe colorate, co-
piii și părinții sunt scufundați (la propriu!) 
timp de 15 minute printr-o lume magică în 
care peste 300 de păpuși animate redau, pe 
rând, portul tradițional al popoarelor lumii, 
cântând, în tandem, melodia ,,It‘s a small  
world”, un simbol muzical al păcii în lume. 

INSULA SENTOSA, SINGApORE
Un petic de pământ de cinci kilometri pătrați 
din arhipelagul Singapore și-a adjudecat 
fără drept de apel titlul de ,,prima stațiune 
turistică high-tech“ din lume. Începând din 
2002, insula Sentosa a deschis, în lanț, o se-
rie de atracții inedite, precum cinematogra-
ful 4D Magix (unde spectatorii sunt supuși 
unor efecte vizuale auditive și tactile, prin 
scaune care vibrează, stropesc și se mișcă în 
funcție de ceea ce se petrece pe ecran), cine-
matograful experimental CineBlast (plim-
bări virtuale în montagne-russe și aventuri 
de water-rafting), spectacolul de holograme 
și pirotehnie Magical Sentosa - Songs of the 
Sea (ale cărui costuri au depășit 50 de mi-
lioane de dolari) și deja-celebrul Underwa-
ter World. Acesta din urmă, cel mai mare 
complex acvatic din lume, este locul în care 
turiștii pot admira peste 250 de specii mari-
ne, fiind despărțiți de amenințătorii rechini-
ferăstrău doar printr-un geam gros. Show-
ul ,,Songs of the Sea” rămâne, însă, atracția 
principală a insulei: în fiecare seară, peste 
2.000 de spectatori atrași de efecte piroteh-
nice, lasere, ecrane de apă de 40 de metri și 
grafică computerizată de ultimă oră privesc 
o demonstrație de tehnologie camuflată sub 
forma unei vechi legende singaporeze: tână-
rul muzician Li cheamă viețuitoarele mării 
în ajutorul unei prințese aflate sub imperiul 
vrăjilor. Totul se petrece într-un sat pescă-
resc miniatural, întins pe 120 de metri. Li 
este un actor în carne și oase, prințesa este 
o hologramă, iar creaturile acvatice sunt 
creații ale graficienilor lui Yves Pepin, unul 
dintre cei mai celebri creatori de show-uri 
multimedia din lume (artizanul spectacolu-
lui de la Turnul Eiffel, la trecerea între mi-
lenii). Pe lângă acestea, Sentosa mai oferă 
un parc cu 1.500 de fluturi din 50 de specii, FO
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