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Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 
 

Stimate Doamne, 
Stimaţi Domni, 
 

Legatul Constanța, are plăcerea de a vă invita în zilele de 30-31 august 2013, la evenimentul prilejuit de Ceremonia 
de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc OSTROV şi de acreditare a noilor membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae” 
eveniment care se va desfãsura vineri la OSTROV si sâmbătă la CONSTANȚA după următorul program: 
 

VINERI 30 august, Ostrov:  

Orele 14:30 – 15:30, Deplasare către localitatea Ostrov unde vom vizita Cramele, după care ne vom grupa pentru a 
participa la o petrecere ,,cum nu a mai fost", pe malul Dunării, organizată împreună cu cei de la Domeniile Ostrov. 
Ne vom bucura împreună alături de bucate alese, Dobrogene, vițel la proțap și vinuri din belșug.  
 

La Ostrov vom rămâne până a doua zi dimineață când după un copios mic dejun ne vom întoarce la Constanța pentru ceremonie. 
 

SÂMBĂTĂ 31 august Constanța: 
 

Ora 17:30 Întâlnirea participanţilor pe Esplanada din fața Hotelului Ibis - Constanța și formarea coloanei. 

Ora 17:45 - 18:10 Defilarea în formaţie, pe traseul: Esplanada – b-dul Mircea – Colegiul Mircea - parcul Teatrului Dramatic 

Orele 18:30 - 19:30 
Ceremonia de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Ostrov și de acreditare a noilor membri se va   
desfașura în foaierul Teatrul național de operă și balet "Oleg Danovski", Constanța. 

Orele 19:30 - 19 :45 Final de ceremonie, fotografii de grup și deplasare catre Hotelul Ibis 

20:00 → 
Recepţia organizată de Legatul Constanța cu ocazia Ceremoniei de înfiinţare a Scaunului  
Cavaleresc OSTROV şi de acreditare a noilor membri se va desfăşura în sala  ,,OVIDIU’’, Hotel ,,IBIS’’  

 

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.  Pentru invitați recomandăm o ținută formală de seară. 
 
 

Tarifele de participare la aceste evenimente sunt: 80 Lei / persoană pentru 30 august și 170 Lei / persoană, pentru 31 august. 
 

Cazare la Ostrov, în două pensiuni. Persoană de contact: tel: +40 728 112 400 -  Oana Belu : oana.belu@gmail.com  
- Apartament cu doua încăperi separate: 80 lei / noapte, mic dejun inclus. 

- Camera DBL (cu pat matrimonial): 70 lei / noapte, mic dejun inclus. 
 

Cazare Constanța, Hotel ,,IBIS’’, Str. Mircea cel Bătrân 39B-41, Constanța tel: +40 241 508050, reservations.constanta@ibishotels.ro   

- cameră SGL: 39 EUR / cameră / noapte, mic dejun opțional, 9 EURO / persoană. 

- cameră DBL cu pat matrimonial:  48 EURO / cameră, mic dejun opțional, 9 EURO / persoană. 

- apartament: 59 EURO / noapte mic dejun opțional 9 EURO / persoană. 
 

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, 19 august 2013 la: 
- cons. Gogotă Ștefan Tel: +40 722 400 266, e-mail: gogotastefan@gmail.com  
- cons. Ghenadie Bobeică tel: +40 744 644 509, e-mail: gbobeica@gmail.com   
 
                                                                IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 
Cons. Ștefan GOGOTĂ       Cons. Ghenadie Bobeică 
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