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Avem  plãcerea  de  a  vã  invita, în  data  de  13 august 2016, la  Ceremonia de acreditare a  
noilor  membri  ai  Ordinului  European al Cavalerilor  Vinului, care se va desfãşura dupã urmãtorul 
program :

Ora 15:45 – Intâlnirea participanţilor la Policlinica veche, str. Marasesti nr.4, cca. 100m de hotel 
Dumbrava.
Ora 16:00 – Defilarea cavalerilor în ținute specifice și cu insemnele Ordinului, însoțiți de fanfară, pe traseul 
Policlinica veche până la Teatrul Bacovia.
Ora 16:30 – Întâmpinarea cavalerilor de oficialități ale municipiului si Judetului Bacau.
Ora 16:45-18:00 – Teatrul Bacovia Bacau – Ceremonia de acreditare a noilor membri OEVE, în prezența 
oficialităților.
Ora 18:00-18:30 – Final de ceremonie (felicitãri, şampanie în foaierul teatrului)
Ora 18:30-19:00 – Timp liber
Ora 19:00 - Recepţia organizatã cu ocazia acreditãrii noilor membri la restaurantul Club Karo Barati- Bacău
Contravaloarea unui meniu este de 170 de lei.

Sunt asteptaţi la eveniment membrii OEVE, impreunã cu familia si prietenii.
Ţinuta recomandatã - Domni: costum închis, cãmaşã bleumarin/albã, pantofi negri; - Doamne: 

ţinutã de searã. Pentru membrii OEVE, purtarea insemnelor este obligatorie. 

Cazare: Pensiunea Club Karo și Pensiunea Berna (la 5 minute de mers cu mașina din centrul 
orașului). Contact: tel. 0040234511808 sau contact@clubkaro.ro Tarifele negociate „pentru cavalerii 
vinului“: camera dublă 160 lei, camera single 120 lei (mic dejun inclus). Alte variante de cazare 
recomandate în Bacău: hotelurile Dumbrava 4*, Bistrita 3*, President 4*, Decebal 3*. Rezervările se fac 
individual.

Pentru o corectă dimensionare a receptiei de la restaurantul Club Karo Barati, rugăm comandantii 
de scaune să centralizeze numărul participantilor si să îl comunice  pe adresa de mail a confratelui Eugen 
Burcă, eug_prod@yahoo.com

Ne  exprimãm  speranţa  cã  veţi  onora  manifestarea  cu  prezenţa dumneavoastrã .

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI
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