
                                                                      

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE       CONSULATUL ROMÂNIA                  LEGATUL BUCOVINA 
 
 

I N V I T A Ț I E 
 

Avem onoarea de a vă invita, sâmbătă, 25 iunie 2022, în orașul Gura Humorului, la 

Ceremonia de acreditare de noi membri ai Ordinului European al Cavalerilor Vinului și de 

avansare în grad. Cu acest prilej, se va constitui Scaunul Cavaleresc Gura Humorului. 

Evenimentul, organizat de Legatul Bucovina, se va desfășura după următorul program: 

 
Ora 16:45 – Întâlnirea participanților în curtea Ocolului Silvic Gura Humorului, blv. Bucovina 

nr.11, unde va avea loc constituirea coloane de defilare. 

 

Ora 17:00-17:15 – Deplasarea în formație, cu fanfară, pe traseul blv. Bucovina – sensul  

giratoriu – Casa de Cultură a orașului Gura Humorului (str. Sfântul Mihail nr.18). 

 

Ora 17:15-18:15 – Ceremonia de acreditare noi membri și de avansare în grad, în Sala de 

spectacole a Casei de  Cultură orașului Gura Humorului (str. Sfântul Mihail nr.18). 

 

Ora 19:00-23:00  – Dineul festiv, la restaurantul „Casa cu pridvor” al hotelului Best Western 

Bucovina Club de Munte****, Piața Republici nr.18. 

 
Sunt așteptați la eveniment membrii OEVE, împreună cu familia, prietenii și invitații 

acestora. Ținuta recomandată pentru domni: costum de culoare închisă, cămașă alba/bleumarin, 

cravată, pantofi negri, iar pentru doamne: ținută de seară. Pentru membrii OEVE, purtarea 

însemnelor cavalerești este obligatorie. 

 

Participanții pot opta pentru un program extins care cuprinde vineri, 24 iunie 2020, 

orele 19:00-23:00, Cina de întâmpinare cu specific bucovinean, la pensiunea „Hanu 

Vânătorului”, bulevardul Bucovina nr.290. Se asigură deplasarea cu microbuze, dus-întors, din 

parcarea hotelului Best Western Bucovina Club de Munte la pensiunea Hanu Vânătorului 

(plecare la ora 19:00, întoarcere la ora 23:00)   

 

Taxa de participare la dineul festiv este de 300 de lei/persoană, iar la cina de 

întâmpinare de 120 de lei/persoană. Rezervările se vor face centralizat, prin liderii de 

organizații, iar plata tot centralizat în contul Asociației Ordo Equestris Vini Europae - 

Scaunul Cavaleresc Suceava, cod fiscal 35295826, IBAN RO72RNCB0234148602430001. 

Liderii de organizații sunt rugați să facă rezervările, până pe data de 15 iunie 2022. Rezervările 

devin efective în momentul intrării taxelor de participare în cont. Numărul participanților este 

limitat la 150 de persoane. 

Detalii suplimentare: Dragoș Danubianu, tel.0744660351, dragosdanubianu@yahoo.com   

mailto:dragosdanubianu@yahoo.com


Participanții își vor rezerva individual cazarea 

 

Recomandăm Hotelul Best Western Bucovina Club de Munte****, Piața Republicii nr.18.  

Avem o prerezervare, pentru grupul nostru, de 50 de camere pentru nopțile 24/25 și 25/26 iunie 

2022, valabilă până pe data 10 iunie 2022, după această dată camerele neocupate vor fi scoase 

la liber Am negociat următoarele tarife per noapte de cazare, incluzând micul dejun de tip bufet 

și accesul la zona SPA:  

- camera dublă standard (etaj 1-5, fără balcon, pat matrimonial sau 2 paturi) = 235 lei 

- camera dubla superior (etaj 6-7, cu balcon, pat matrimonial sau 2 paturi) = 265 lei 

 

În funcție de disponibilitatea hotelului, camerele vor fi alocate, după principiul  „primul venit 

– primul servit”. Persoana de contact pentru rezervări, în zilele lucrătoare și în intervalul orar 

09:00-17:00, este Ana Laura Simota 0730699838 (inclusiv whatsapp) sau 0230.207.000 și 

pe email ana.simota@bestwesternbucovina.ro La rezervare precizați că faceți parte din 

„Grupul  Cavalerii Vinului”. 

 

În Gura Humorului există un număr mare de hoteluri și pensiuni, care pot oferi variante 

alternative pentru cazare. 

 

 

ÎN  HONOREM  DEI  et  IN  HONOREM  VINI! 

 

 

Eques de vino, dr.ing Dragoș Mircea Danubianu 

Legat I. Bucovina 

 

                   

 

                      

 

                         
Primăria Gura Humorului                                                           Casa de Cultură 

 

                                       
 Best Western Bucovina                                                             Hanu Vânătorului 
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