
                                                                                

Legat Deva 

Scaunul Cavaleresc Deva, Loc. Chimindia nr. 83, Hunedoara 

Lupas_claudiu@yahoo.com  www.oeve.ro     

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA – LEGAT DEVA 

    

 
Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 
 

Stimate Doamne, 

Stimaţi Domni, 
 

Legatul Deva în constituire, are plăcerea de a vă invita în data de 6 Iulie 2013 la evenimentul prilejuit de Ceremonia 

de înfiinţare a Legatul Deva şi de acreditare a noilor membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae” eveniment care se va 

desfãsura în Municipiul Deva, Hunedoara, după următorul program: 
 

Ora 17:30 – Intâlnirea participanţilor la Poşta Veche, B-dul 1 Decembrie 1917. 

Ora 17:45 – Deplasare in formaţie pe traseul, Poşta Veche - Casa de Cultura, insoţiţi de Fanfara ,,Argeşul’’. 

Ora 18:15-19:15 – Ceremonia de acreditare a noilor membri la Casa de cultura "Drăgan Muntean", Deva. 
Ora 19:15-19:30 – Final de ceremonie (felicitări, şampanie, fotografii de grup). 

Ora 19:35-20:00 – Deplasare cu auto înapoi la Chimindia - ,,Castelul Lupilor’’. 

Incepând cu ora 20:30 – Recepţia organizată cu ocazia Ceremoniei de înfiinţare a Legatului Deva, şi de acreditare a  

noilor membri se va desfăşura la restaurantul hotelului ,,Castelul Lupilor’’, Chimindia nr. 83, Hunedoara. 
 

Sunt așteptaţi la acest eveniment: membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae” împreună cu familia, prietenii şi invitaţii. 
 

 

Codul Vestimentar pentru membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae”:  

- Domni: costum albastru închis / negru, cămaşă bleumarin / albă, cravată ,,OEVE” 

- Doamne: ținută office, eşarfă și însemne ,,OEVE”   
 

Pentru membri ,,OEVE” purtarea însemnelor este obligatorie.  Pentru invitați recomandăm o ținută formală de seară. 
 
 

Tariful de participare la cina festivă este de 185 lei / persoană. 

 

Cazare în hotelul “Castelul Lupilor”, Chimindia nr. 83, Hunedoara. Contact: +40 725 432 226, Lupas_claudiu@yahoo.com 

- Camera DBL cu pat matrimonial: 190 lei /cameră / noapte, mic dejun inclus. 
 

Cazare în vila ,,La Dolce Vita’’ Simeria Str. I. Creanga Nr. 21, Simeria, Jud. Hunedoara  

- Camera DBL: 180 lei/cameră/noapte, mic dejun inclus. Contact: +40 725 432 226, Lupas_claudiu@yahoo.com 
 

Pentru o corectã dimensionare a evenimentului din punct de vedere organizatoric, vă rog să aveţi amabilitatea de a 

confirma participarea dumneavoastră și a invitaților dumneavoastră pânã cel mai târziu Luni, 30 iunie 2013, orele 

18:00, către domnul Lupaş  Claudiu, contact: +40 725 432 226, Lupas_claudiu@yahoo.com . 

 

Duminica 07 Iulie 2013, oaspeţii sunt invitaţi să viziteze : 

• Cetatea Devei, Municipul Deva, Hunedoara. 

• Castelul Corvinilor, Strada Castelului 1-3, Hunedoara 331141, www.castelulcorvinilor.ro  

• Capitala Daciei ,,Sarmizegetusa Regia’’ (traseu: Deva-Simeria-Orăştie-Costeşti pe DJ 705A-Dealul 

Grădiştei) http://www.cluj.travel/primavara-de-la-sarmizegetusa sau www.cetati-dacice.ro . 

• Fosta capitală a Daciei Romane ,,Ulpia Traiana Sarmizegetusa’’ (traseu: Deva-Simeria-Călan-Haţeg-Sarmi) 
                                                                        

Nota: cei care sunt dornici să viziteze aceste importante obiective turistice, sunt rugați să opteze pentru unul dintre acestea, 

sâmbătă seara, pentru a se putea constitui grupurile având în vedere că nu se asigură transport. Grupurile se vor deplasa cu 

mașinile proprii (pentru accesul la ,,Sarmizegetusa Regia’’ din Dealul Grădiștei, este de preferat o mașina off road). 

                             

                                                            IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 
 

R.H. Lupaș Claudiu Teodor 

Legat Deva 

+40 725 432 226, Lupas_claudiu@yahoo.com 
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