
 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA și REPUBLICA MOLDOVA – LEGAT CHIȘINĂU 

Dragi membri ai “Ordo Equestris Vini Europae”! 

  

Legatul Chișinău are plăcerea de a vă invita în data de 17 mai 2014 la evenimentul prilejuit de Ceremonia de Înființare 

a Scaunului Cavaleresc “Purcari” și de acreditare a noilor membri ai “Ordo Equestris Vini Europae”, ce se va 

desfășura la Complexul Turistic “Purcari”, după următorul program: 

Joi, 15 mai 2014: pentru persoanele care sosesc direct în Chișinău 

Ora 1800 – Welcome Cocktail în Terasa de vară a hotelului “Vila Verde”. Se poate servi și cina la terasă sau în unul din 

restaurantele hotelului. 

Vineri, 16 mai 2014: pentru doritorii care vor veni direct la Chișinău (care au rezervat din timp unul din pachetele  

propuse) 

Orele 1000 – 1100  Excursie cu degustare de vinuri la orașul subteran “Cricova”; 

Orele 1100 – 1300  Vizitarea complexului muzeal turistic “Orheiul Vechi”; 

Orele 1400 – 1600  Excursie cu degustare de vinuri și prînz la “Pivnițele Brănești”; 

Ora 2000  Timp liber. 

Sîmbătă, 17 mai 2014 
Orele 0900 – 1300  Timp liber. Este preferabil să prevedeți servirea prînzului înainte de plecare; 

Ora 1300    Plecarea participanților cu autocarul (sau cu mașina) la Complexul Turistic “Purcari”; 

Orele 1430  - 1500   Întîlnirea participanților la Complexul Turistic “Purcari”; 

Orele 1530 - 1600 Defilarea participanților pe teritoriul Complexului Turistic “Purcari”; 

Orele 1600 - 1800   Ceremonia de Înființare a Scaunului Cavaleresc “Purcari” și de acreditare a noilor membri în 

incinta restaurantului Coplexului Turistic “Purcari”; 

Orele 1800 – 1830 Final de ceremonie (felicitări, fotografii de grup, șampanie, excursie prin Crama “Purcari”); 

Începînd cu ora 1830  Recepția organizată cu ocazia Ceremoniei de Înființare a Scaunului Cavaleresc “Purcari” și 

de acreditare a noilor membri se va desfășura la Restaurantul Complexului Turistic “Purcari”; 

Orele 2300 - 2330 Plecarea participanților cu autocarul (sau cu mașina) la Chișinău. 

Sunt așteptați la acest eveniment: membrii “Ordo Equestris Vini Europae  împreună cu familia, prietenii și invitații. 

Codul vestimentar: 

- Domni: costum albastru închis / negru, cămasă bleumarin / albă, cravată OEVE. 

- Doamne: ținută office, eșarfă și însemne OEVE. 

Pentru toți membrii „Ordo Equestris Vini Europae”, purtarea însemnelor este obligatorie. 

Tariful de participare este de 35 euro / persoană.   

Cazare la hotelul „Vila Verde” 3*, str. Grenoble 110, tel: +373 22 288 003; fax: +373 280 479; e-mail: reception@vila-

verde.md  

Tariful promoțional pentru Cavalerii Vinului cu mic dejun inclus: 

- Camera Single:  35 euro / camera / noapte. 

- Camera Double: 46 euro / camera / noapte. 

Persoanele de contact Chișinău: Alexandru Sapojnic +373 69111154, Medvețchi Natalia +373 69637351, Cichir 

Liudmila +373 69279214. 

Pentru o corectă dimensionare a evenimentului din punct de vedere organizatoric, Vă rugăm să aveți amabilitatea de a 

confirma participarea dumneavoastră și a invitaților dumneavoastră pînă cel tîrziu Luni, 12 mai 2014, orele 18:00, la 

adresa de e-mail: asapojnic@yahoo.com, reception@vila-verde.md  sau la tel: Sapojnic Alexandru: +373 69111154, 

Medvețchi Natalia +373 69637351, Cichir Ludmila +373 69279214. 

 

Atenție pentru participanții din Romania: 

1. Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova se face în baza unui pașaport străin (pentru călătoriile în afara 

spațiului Comunității Europene); 

2. Unitățile de transport trebuie să aibă: foaie de parcurs, carte verde, certificat de înmatriculare. 

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 

EQUES de Vino, Proconsul I Sapojnic Alexandru 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
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