
                                                                                

Legatul Maramureş 
Scaunul Cavaleresc Sighet, strada Dragoş Vodă nr.14, Sighetu Marmaţiei 

office@casaiurca.ro  www.oeve.ro  

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA – LEGAT MARAMURE Ş - SIGHET 

    

 
Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 
 

Stimate Doamne, 
Stimaţi Domni, 
 

Legatul Maramureş (Sighet) în constituire, are plãcerea de a vã invita în data de 7-8 Iunie 2013 la evenimentul 
prilejuit de Ceremonia de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Sighet şi de acreditare a noilor membri ai ,,Ordo 
Equestris Vini Europae”  eveniment care se va desfãsura la Sighetu Marmaţiei, dupã urmãtorul program: 
 

Vineri 7 iunie 2013: 
 

Ora 18:00 – Plecare cu autocarul din Sighet spre Călineşti unde participanţii sunt invitaţi la o Petrecere 
Moroşenească cu degustare de Horincă şi produse tradiţionale alături de ansamblul ,,Casa Iurca de Călineşti ”.  
 

Sâmbătă 8 iunie 2013: 
 

Ora 11:30 – Întâlnirea participanţilor pe platoul ,,Curtea Veche,, şi formarea coloanei. 
 

Orele 11:45 -12:00 – Defilarea participanților pe direcţia: Curtea Veche - Piaţa Libertăţii - Primăria Sighetu Marmaţiei. 
 

Orele 12:00 -13:15 – Ceremonia de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Sighet şi de acreditare a noilor membri 
 

Orele 13:15 -13:30 – Final de ceremonie (felicitãri, fotografii de grup). 
 

Orele 13:30 -14:45 – Timp liber pentru plimbări prin central istoric al Sighetului şi pentru luat masa. 
 

Orele 15:00 -16:30 – Vizită organizată in grup, la celebrul muzeu ,,Memorialul Victimelor Comunismului şi al 
Rezistenţei” din Sighetu Marmaţiei, strada C. Coposu, nr.4. www.memorialsighet.ro 
 

Începând cu ora 18:30 – Recepţia organizatã cu ocazia Ceremoniei de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Sighet şi 
de acreditare a noilor membri se va desfăşura la Restaurantul “Casa Iurca de Călineşti” , strada Dragoş Vodă, nr. 14, Sighet 
 

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

Codul Vestimentar :  
- Domni: costum albastru închis / negru, cămaşă bleumarin / albă, cravată OEVE. 
- Doamne: ținută office, eşarfă și însemne OEVE. 
Pentru toți membri ,,Ordo Equestris Vini Europae”, purtarea însemnelor este obligatorie.  
 

Tariful de participare este este de 50 lei / persoanã pentru data de 7 Iunie şi 150 lei / persoană pentru data de 8 Iunie. 
 

Cazare în hotelul “Casa Iurca de Călineşti”: Telefon contact. Iurca Ramona : +40 723 633 509 ; 0371 056 450. 
- Camera twin (cu 2 paturi) : 160 Lei / cameră / noapte. 
- Camera DBL cu pat matrimonial: 180 lei /cameră / noapte. 
- Camera single: 130 lei/cameră/noapte. 

De asemenea mai sunt disponibile în pensiune: Telefon contact, Hriniuc Natalia : +40732 001 635 ; 0371 056 449 
     -    2 camere cu doua paturi la pretul de 130 Lei / cameră / noapte.  
     -     1 Apartament cu 5 paturi la pretul de 200 Lei / cameră / noapte. 
 

Micul dejun pentru toate aceste cazări este oferit din partea casei. 
 

Pentru o corectã dimensionare a evenimentului din punct de vedere organizatoric, vã rog sã aveţi amabilitatea de a confirma 
participarea dumneavoastră și a invitaților dumneavoastră pânã cel mai târziu Luni, 1 iunie 2013, orele 18:00, la adresa 
de e-mail: office@casaiurca.ro : sau la tel: Iurca Ramona: +40723 633 509 sau Hriniuc Natalia: +40732 001 635 
 
                                                                                                                
                                                            IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 

 

Cons. Dănuţ Iurca 
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 

Legat Maramureş - Sighet 
 

Telefon : +40 722 233 968 
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