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ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA ŞI MD – LEGAT BUCURE ŞTI 

    
 

Stimați Confrați și Distinse Doamne ale Vinului ! 
 
Legatul București din cadrul Consulatului România şi Republica Moldova al Ordo Equestris Vini Europae (OEVE), 
vă invită la ceremonia de avansare şi de acreditare a noilor membri. Evenimentul, care se va desfășura în prezența 
Excelenței Sale Josef von Jenei - Ambasador al Senatului OEVE, OKT Eques de Vino Marius Farmazon – Consul 
H.C. Consulatului României și Republicii Moldova şi Eques de Vino Bogdan Gâlculescu – Proconsul, va avea loc 
vineri, 3 octombrie 2014, la București, conform următorului program: 
 

 

 

Ora 15:30 Ceremonia de instalare  a Plăcii de domiciliu la Vinexpert Lounge, Calea Dorobanților, nr. 152. 

Ora 16:45 Adunare pentru defilare în zona BCR - Statuia de la Universitate. 

Orele 17:15 - 18:00 
Ceremonia OEVE în frumosul edificiu neogotic Palatul Șuțu (construit în perioada 1833-1835 actualmente 
Muzeul de Istorie al Municipiului București, Bd. I.C. Brătianu, nr. 2). 

Orele 18:00 - 19:00 Final de ceremonie, fotografii de grup și deplasare catre locul de desfăşurare a cinei festive. 

19:00 → 
Cina festivă & Program artistic la Restaurant Club Floreasca (pe malul lacului Floreasca,  
Bd. Mircea Eliade, nr. 1). 

 

PROGRAMUL ARTISTIC va fi unul variat și vă va rezerva întâlnirea live cu renumiți artiști români contemporani de 
diferite genuri (de la muzică clasică reinterpretată în cheie modernă la pop, blues și jazz), precum și cu un DJ. 
 

Sunt așteptaţi la acest eveniment: membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae”  împreună cu familia, prietenii şi invitaţii. 
 

Codul Vestimentar pentru membri ,,Ordo Equestris Vini Europae” :  
- Domni: costum albastru închis / negru, cămaşă bleumarin / albă, colan, blazon, cravată, pin, mantie ,,OEVE” 
- Doamne: ținută office, eşarfă și însemne ,,OEVE”   
 

Pentru membri ,,OEVE” purtarea însemnelor este obligatorie.  Pentru invitați recomandăm o ținută formală de seară. 
 
 

Tariful de participare la acest eveniment este de 150 Lei / persoană (reducere 50 % pentru copiii sub 18 ani). 
 
 

Cazare la Hotel BERTHELOT (Str. Gen. Berthelot, nr. 9, în spatele Hotelului Radisson), acord preferențial identic cu 
cel din noiembrie 2013 (cu ocazia Balului OEVE). Rezervările se fac la e-mail: office@hotelberthelot.ro şi vă rugăm 
să specificați că faceți parte din OEVE pentru a beneficia de acest tarif. De asemenea, aveți la dispozitie restaurantul 
hotelului în regim a la carte cu 10% discount pentru clienții hotelului. 
 

CAZAREA (include micul dejun de tip bufet, şi parcarea in valoare de 10 EUR-zi de masina) : 
- 1 cameră single standard 4 stele  55 euro/ noapte 
- 1 cameră dublă standard 4 stele  60 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, 30 septembrie la:       
 

                               

Iudex. Dan-Silviu Boerescu,        Iudex. Dinu Costin. 
Legat I.          Legat II. 
Contact tel: 0744 330 846,        Contact Tel: 0744 266 850, 
e-mail: dan.boerescu@tabu.ro        e-mail: dinucostin@dactrust.ro 
 
 

                                                                        IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 
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