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Avem  plãcerea  de  a  vã  invita  în  data  de  6 mai 2017  la  Ceremonia de  acreditare a  noilor  membri  ai  

Ordinului  European al Cavalerilor Vinului, care se va desfăşura după următorul program: 

 

Ora 15:45 – Întâlnirea participanţilor în Piața Vasile Milea (Prefectura Pitești) 

Ora 16:00-16:30 – Deplasare în formaţie pe traseul Piața Vasile Milea - Primãria Pitești, pe bulevardul 

pietonal, însoţiţi de Fanfara Argeşul și de cavaleri călare 

Ora 16:30-16:45 – Întâmpinarea cavalerilor de către oficialitățile Primăriei Pitești 

Ora 16:45-17:45 – Ceremonia de acreditare a noilor membri în Sala de Festivităţi a Primăriei Pitești 

Ora 17:45-18:00 – Final de ceremonie (felicitãri, şampanie, fotografii de grup) 

Ora 18:00-19:00 – Timp liber la dispoziţia invitaţilor 

 

Ora 19.00 - Masă festivă organizată cu ocazia acreditãrii noilor membri, la Restaurantul Cornul Vânătorului 

din Pitești, salon Monden (Cartier Trivale). Muzica este specială, mâncărurile alese (berbecuți și purceluși la 

proțap și pui la rotisor și ceaun) și vinurile selecte. Avem organizată o tombolă și o licitație cu obiecte 

atractive. Sumele rezultate vor fi virate direct către MagiCAMP Pucioasa (tabăra pentru copiii bolnavi de 

cancer - http://magicamp.ro/locul-nostru/), proiect caritabil susținut de Legatul Pitești. 

 

Sunt asteptaţi la eveniment membrii OEVE, împreunã cu familia, prietenii și invitații acestora. 

          Ţinuta recomandatã  

          Domni: costum culoare închisă, cămaşă bleumarin/albă 

          Doamne: ţinută de seară. 

          Pentru membrii OEVE purtarea însemnelor este obligatorie.  

 

          Ne exprimãm speranţa cã veţi onora manifestarea cu prezenţa dumneavoastrã. 

 
*Pentru o bună desfășurare a evenimentului la care sunteți invitați, vă rugăm să confirmați prezența 

dumneavoastră, până la data de 30 aprilie 2017 la: 

 

Eques Marian Cazacu, Legat 1 Pitești – 0727356155 legat1pitesticazacu@gmail.com   

sau 

Hospes Dr. Tudor Popescu, Cancelar – 0784211644 tudorel.popescu@gmail.com  

 

**Costul participării este de 180 lei/persoană 

 

Propunere pentru  cazare (rezervare direct la Complexul Cornul Vânătorului, specificând “Pentru 

Cavalerii Vinului”), la urmatoarele tarife negociate: camera dublă, cu mic dejun inclus = 130 lei; 

camera single, cu mic dejun inclus = 110 lei (detalii : http://www.cornulvanatorului.ro/). 
 
 

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI 
 

Eques Marian Cazacu 
Legat I. Pitesti 
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