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ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA – LEGAT BUCURE ŞTI 

    

 

Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 

Stimate Doamne, 

Stimaţi Domni, 
 
 

Legatul Bucureşti, are plăcerea de a vă invita în ziua de vineri, 04 octombrie 2013, la evenimentul prilejuit de 

Ceremonia de acreditare a noilor membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”, eveniment care se va desfãsura după 

următorul program: 
 

 

Ora 16:00 Întâlnirea membrilor si candidatilor in fața Ateneului Român 

Ora 16:00 - 16:30 
Deplasare pe traseul : Ateneul Român - Palatul Cesianu-Racoviţă (sediul Artmark), situat in Str. 
C.A. Rosetti (Clemenţei) nr. 5, sector 2 

Orele 16:30 - 17:30 
Ceremonia de acreditare a noilor membri și de avansare, va avea loc în Salonul Roşu al 
Palatului Cesianu-Racoviţă (sediul Artmark) 

Orele 17:30 - 18 :30 
Final de ceremonie, fotografii de grup și deplasare la Restaurantul Osho, B-dul Primăverii 19-21, 
sector 1, Bucuresti, www.oshoprimaverii.ro  

18:30 → 
Recepţia organizată la Restaurantul Osho. Meniu special de gastronomie şi degustare de vinuri 
alese. 

 

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.   

Candidatii vor ataşa ţinutei însemnele după Ceremonia de acreditare. 

Pentru invitați recomandăm o ținută formală de seară. 
 

 

Tariful de participare la acest eveniment este 180 Lei / persoană.  
 

Cazare Bucuresti, Hotel RAMADA PARC, Str. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1, Telefon rezervari: +40 21 / 549 2300, 

reservations@ramadabucharestparc.ro  cu specificarea “membru OEVE” 

- cameră SGL: 49 euro, mic dejun inclus 

- cameră DBL cu pat matrimonial:  56 euro, mic dejun inclus 

 

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, 30 octombrie 2013, orele 18,00:  
- Legatul Bucureşti la W.D. Daniela Paduraru, 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 ! 
 
 
 
Judex Catalin Paduraru              Consiliarius Dan Silviu Boerescu 
          Legat I         Maresal I 
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