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PREZENTARE

    Ordo Equestris Vini Europae este o organizație internațională prezentă în 28 de țări, care 
reunește în rândurile sale un număr de peste 5.000 de membri, personalități ale vieții economice, 
sociale și culturale, animați de dorința de promovare a valorilor europene, ghidați de principiul 
unității în diversitate și având ca obiect central vinul, privit ca element de identitate culturală.

Consulatul România al Ordo Equestris Vini Europene și-a început activitatea în anul 2007, iar 
în prezent numără peste 400 de membri organizați în 5 Legate și 7 Scaune Cavalerești. Acțiunile 
noastre sunt caracterizate prin voluntariat, iar răsplata eforturilor noastre este sentimentul datoriei 
împlinite, respectiv transmiterea către generațiile viitoare a spiritului de conservare și perpetuare a 
tradițiilor vini-viticole multimilenare.

Având în vedere recenta Lege nr.79/2019 privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și 
a vinului românesc care va fi marcată în prima duminică a lunii octombrie a fiecărui an, organizația 
noastră consideră evenimentul ca o bună oportunitate de promovare a viticulturii românești. În 
acest sens, am decis să organizăm un festival anual cu caracter itinerant și participare internațională, 
cu obiectivul declarat de promovare a celor mai reprezentativi producători de vin din România. 

 Ediția inaugurală a Festivalului Cavaleresc al Vinului Românesc o vom organiza în parteneriat 
cu S.C. Cotnari S.A., companie înființată in anul 1948 și care din exploatarea celor 1.800 de hectare 
cu plantații de viță de vie, reușește să producă anual peste 10.000.000 de litri, vinuri premiate de-a 
lungul timpului la cele mai reprezentative concursuri interne și internaționale de pro�l.
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PROGRAM

Festivalul Cavaleresc al Vinului Românesc

 VINERI, 4/10/2019 (Cotnari) /  Ținută smart casual
14:00 – 15:00    Check-in Hotel Internațional 4* și Hotel Ramada 3*
15:00 – 16:30    Transfer cu autocarul pe ruta Iași-Cotnari, plecarea din fața Palatului Culturii
16:30 – 18:00    Prezentarea podgoriei și cramei Cotnari, cu degustare de vinuri
18:00 – 21:00    Cină tradițională cu taraf, la Casa de Vinuri Cotnari 
21:00 – 22:00    Transfer cu autocarul pe ruta Cotnari-Iași

SÂMBĂTĂ, 5/10/2019 (Iași) 
07:30 – 08:45    Mic dejun
09:00 – 10:30    Deschiderea oficială  a Festivalului / Sesiune academică (Hotel Internațional, Sala    

Magnum): „Viticultura românească, trecut, prezent și viitor”            / Ținută cavalerească
10:45 – 12:00    Turul municipiului Iași cu autocarul / Ținută cavalerească 
12:00 – 13:45    Timp liber pentru masa de prânz si deplasarea la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”
14:00 – 15:00    Teatrul Național: Concert al Filarmonicii de Stat „Moldova”             / Ținută cavalerească 
15:00 – 15:45    Defilarea Cavalerilor pe traseul Teatrul Național-Palatul Culturii         / Ținută cavalerească

cu colan, mantie și tocă 
15:45 – 16:45    Ceremonia cavalerească de întronizare în grad  (Palatul Culturii – Sala Voievozilor)
16:45 – 18:45    Timp liber, pregătirea pentru Dineu și deplasarea la Grand Hotel Traian 
19:00 – 22:00    Dineul festiv (Grand Hotel Traian – Sala Eminescu)       / Ținută black tie, papion, colan               

DUMINICĂ, 6/10/2019
08:00 – 09:30    Mic dejun
10:00 – 12:00    Check-out

Va așteptăm cu drag la ediția inaugurală a Festivalului Cavaleresc al Vinului Românesc!




