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ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
 

CONSULAT ROMÂNIA – LEGAT BUCURE ŞTI 
 

 BALUL ANUAL AL CAVALERILOR VINULUI 
 

INVITAȚIE 
 
Iubiți Confrați și Stimate Doamne ale Vinului, 
Dragi Prieteni ai Vinului, 
 

Legatul București din cadrul Consulatului România al Ordinului European al Cavalerilor Vinului / ,,Ordo 
Equestris Vini Europae ”, are onoarea de a vă invita la Balul Anual al Cavalerilor Vinului – edi ția 2013. 
 

Acest eveniment deosebit și cel mai important din 2013 al ,,Ordo Equestris Vini Europae ”, Consulat 
România, va fi precedat de o ceremonie de avansare la Gradul de Judex a 9 dintre Confrați și va avea 
loc sâmbătă, 16 noiembrie 2013, începând cu orele 19.00 , în Sala Atlas a Hotelului Radisson Blu  din 
București (Calea Victoriei, nr. 63-81).  
 

Sunt invitați să participe membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae ”, Consulat România, împreună cu 
familiile (inclusiv copiii). Membrii ,,OEVE” pot invita un număr nelimitat de prieteni și familiile acestora.  
 

Ceremonia de avansare va fi condusă de Excelența Sa, Consul Ambasador al Senatului ,,OEVE” Austria 
Prof. Dr. Josef von Jenei  și Proconsul I  al Consulatului România, OKT EQUES Marius Farmazon,   
 

Meniul va fi coordonat de renumitul Chef internațional Bernd Kirsch  și va fi dublat de o listă de vinuri 
românești oferite exclusiv de Confrații noștri, membri ai ,,OEVE”, Consulat România. 
 
Sunt așteptaţi la acest eveniment membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae ” împreună cu familia, prietenii şi 
invitaţii. 
 
Codul Vestimentar pentru membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae ”: 
Tinută recomandată este formală de seară, cu obligativitatea purtării însemnelor (blazon, colan, cravată & 
eșarfă, pin). Candidatii vor ataşa ţinutei, însemnele, după Ceremonia de avansare. 
 

Pentru invitați recomandăm o ținută formală de seară. 
 

Prețul unei invitatii la bal este de 200 lei / persoan ă / adulți; iar pentru copiii sub 18 ani, 120 lei. 
 

Pentru cazare se recomandă Hotel Berthelot - Bulevardul Berthelot, nr.9, iar rezervarea se va face la e-
mail office@hotelberthelot.ro, cu menționarea apartenenței la ,,OEVE”. Nu se accepta rezervări telefonice. 

- cameră SGL: 55 euro, mic dejun inclus 
- cameră DBL: 60 euro, mic dejun inclus 
- parcare: 10 euro / zi 

 

Vă mulțumim cu anticipație pentru prezența Dumneavoastră și vă reînnoim invitația de a vă confirma 
participarea la Balul Anual al ,,Ordo Equestris Vini Europae ”, Consulat România, împreună cu familiile, 
prietenii și simpatizanții Ordinului, pânã cel mai târziu 11 noiembrie 2013, orele 18,00:  
 

- Legatul Bucureşti la W.D. Daniela Păduraru, tel: +40 744 50 70 60, e-mail: daniela.paduraru@wineconsulting.ro  
- Membrii Legatelor din ţară sunt rugați să confirme către şefii legatelor de care aparțin. 
 

                                                                                     
                                                                 

                                                         IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 
 
 

Eques Cătălin Păduraru                                                                                Consiliarius Dan Silviu Boerescu 
      Legat I București                                                                                                                                         Mareșal I        
     

 

 


