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Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 
 

Doamnelor şi Domnilor ! 
 

Organizatorii acestui eveniment au plăcerea de a vă invita în zilele de 27-28 iunie 2014, la Ceremonia de înfiinţare a 
Legatului SEVERIN din cadrul Consulatului România si Moldova al ,,Ordo Equestris Vini Europae” şi de acreditare a 
noilor membri, eveniment care se va desfãsura vineri si sâmbătă, 27-28 iunie la DROBETA TURNU SEVERIN, după 
următorul program: 
 

VINERI 27 iunie:  

Orele 13:00 – 14:00, înregistrarea participanților la Hotel Continental – Bulevardul Carol I nr.2 
Orele 14:00 – 17:00 program de acomodare 
Ora 17:30 întâlnirea participanților în parcarea din fața Hotelului Continental și îmbarcarea în autocar pentru 
deplasarea în Republica Serbia – localitatea Kladovo 
Orele 19:00 – 21:30 cină pe malul sârbesc al Dunării la Restaurant Djerdap. Ne vom bucura alături de bucate 
tradiționale sârbesti: pljeskavica, kobasica, kajmak si vinuri din belșug.  
Pentru invitatii din Rep Moldova este necessar Pasaportul. 
 

SÂMBĂTĂ 28 iunie : 
 

Ora 16:00 Întâlnirea participanţilor la recepția Hotelului Continental. 

Ora 16:15 - 16:30 
Defilarea în formaţie, pe traseul: Hotel Continental – Str. Theodor Costescu – Str. Traian – Muzeul de Artă 
(din cadrul Muzeului Regiunii Porțile de Fier). 

Orele 16:45 - 18:00 Ceremonia de înfiinţare a Legatului Cavaleresc Severin si acreditare a noilor membri. 

Orele 18:00 - 19:00 Final de ceremonie, fotografii de grup și deplasare catre Hotel Continental (o ora pauză /pregătire pt seara) 

19:00 → 
Recepţia organizată cu ocazia Ceremoniei de înfiinţare a Legatului  Severin şi de acreditare a noilor membri 
desfăşura la restaurantul Hotelului Continental. 

 

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. 
 

Tarifele de participare la aceste evenimente sunt: 60 Lei / persoană pentru vineri 27 iunie și 150 Lei / persoană, pentru 28 iunie. 
 

Cazare la Hotel Continental. Persoană de contact: Delia Giubega tel: +40 758 238 779 ; delia.giubega@continentalhotels.ro   
 

CAZAREA (include micul dejun de tip bufet) : 
- 1 cameră single standard 4 stele  33 euro/ noapte 

- 1 cameră dublă standard 4 stele  39 euro/ noapte 

- 1 cameră single economy 3 stele  28 euro/ noapte 

- 1 cameră dublă economy 3 stele  34 euro/ noapte 
 

Pentru o corectã dimensionare a evenimentului din punct de vedere organizatoric, vă rog să aveţi amabilitatea de a 
confirma participarea dumneavoastră și a invitaților, pânã cel mai târziu Luni, 23 iunie la :                                      
 

- Ștefănoiu Eugen +40 723 585 454 şi Alexandra, +40 728 235 211 / e-mail: stefanoiualexandra@yahoo.com 
 

                                                                        IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 
 
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE       
CONSULAT ROMANIA- LEGAT SEVERIN 

 S 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


