Dragi prieteni ai vinului,
Suntem onorați să vă invităm, în numele Senatului și al Consulatului România al Ordo Equestris Vini Europae, la cea
de-a treia ediție a Festivalului Cavaleresc al Vinului Românesc (FCVR) care se va desfășura în perioada 30 septembrie –
2 octombrie anul curent, cu o extensie opțională până la data de 5 octombrie 2022.
Consecvenți promisiunii că fiecare ediție va aduce ceva în plus față de precedentele, ediția din acest an a FCVR se va
desfășura pe frumoasele meleaguri dobrogene, oferind o mulțime de experiențe oenologice, gastronomice și culturale
tuturor participanților. Istoria cultivării viței de vie în spațiul carpato-danubiano-pontic începe cu Vitis vinifera
silvestris, o viță de vie sălbatică, care a apărut aici în jurul anului 7000 î.Hr., din aceasta extrăgându-se importante soiuri
care se cultivă și în prezent în România. Însuși poetul Ovidiu (43 î.Hr. - 17 d.Hr.), unul dintre clasicii literaturii latine,
exilat de împăratul Octavianus Augustus în cetatea Tomis (Constanța de astăzi) menționează în scrierile sale importanța
viței de vie pe plaiurile dobrogene, iar numeroasele amfore descoperite în zonă confirmă faptul că încă din Antichitatea
romană, Dobrogea era o placă turnantă a comerțului cu vin.
Exploatând cu dăruire și profesionalism generosul terroir dintre Dunăre și mare, CRAMA LIUTA, partenerul oficial al
prezentei ediții a FCVR, reușește să metamorfozeze strugurii copți sub razele soarelui dobrogean și mângâiați de briza
Mării Negre în licori magice care, cu siguranță, vă vor încânta papilele gustative.
Ca o noutate față de edițiile anterioare, pentru a avea o experiență completă în mirifica Dobroge, în acest an vom
organiza o extindere opțională în Delta Dunării, cea mai bine conservată deltă din Europa și singura din lume inclusă
integral în patrimoniul UNESCO, unde participanții vor avea parte de un program cu totul special: plimbări cu barca pe
canale pentru a descoperi flora și fauna deltei, safari în Pădurea Caraorman (Pădurea Neagră) printre stejari seculari și
dune de nisip de origine marină de până la 9 metri înălțime, vânătoare de trufe cu câini, live cooking și degustări de
vinuri, spectacole artistice lipovenești și multe alte surprize.
LOCAȚII

FCVR 3

PERIOADA

Program principal

30 septembrie – 2 octombrie 2022

Tulcea / Hotel Delta
Babadag / Crama Liuta
Baia (Hamangia) / Hotel Mondial

Extensie opțională

2 – 5 octombrie 2022

Delta Dunării / New Egreta Resort

Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim din nou, împreună, pasiunea pentru moștenirea noastră vitivinicolă.
IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI

Magister Generalis,
Consul Primus Senatus, dr.prof. Alfred RÁKÓCZI TOMBOR TINTERA

Ambasador,
Consul tit., Prof.h.c. Ing.Dr.h.c. Josef vitéz JENEI

Proconsul,
OKT Eques Ornatus Marius FARMAZON
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PROGRAM PRINCIPAL
(30 septembrie – 2 octombrie 2022)
VINERI, 30/9/2022 (Babadag și Baia) / ținută smart casual
11:00 – 13:00 Early check-in Hotel Delta Tulcea, Str.Isaccei nr.2
13:00 – 14:00 Welcome drinks
14:00 – 15:00 Transfer cu autocarul pe ruta Tulcea - Babadag, plecarea din parcarea Hotelului Delta
15:00 – 17:00 Vizitarea Cramei Liuta, cu degustare de vinuri
17:00 – 17:30 Transfer cu autocarul pe ruta Babadag – Baia (Hamangia)
17:30 – 18:30 Sesiune academică
18:30 – 22:30 Cină tradițională cu program artistic la Hotel Mondial 4*, Baia (Hamangia)
22:30 – 23:30 Transfer cu autocarul pe ruta Baia - Tulcea
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PROGRAM PRINCIPAL
(30 septembrie – 2 octombrie 2022)
SÂMBATĂ, 1/10/2022 (Tulcea)
08:00 – 10:00 Mic dejun
10:00 – 14:30 Timp liber la dispoziția participanților (opțional,
excursie cu vaporul în Delta Dunării; pentru înscrieri vă rugăm
să contactați recepția hotelului Delta până la data de 10/9/2022)
14:30 – Întâlnirea participanților la Casa de Cultură a
Sindicatelor, str.Isaccei nr.16 Tulcea, pe faleză
14:30 – 15:00 Pregătire pentru procesiunea cavalerească
15:00 – 15:30 Defilarea cavalerilor pe traseul Casa de Cultură a
Sindicatelor – Muzeul de Artă, însoțiți de Fanfara Militară /
ținută cavalerească cu colan, mantie și tocă
15:30 – 15:45 Pregătire pentru ceremonia cavalerească
15:45 – 16:45 Slujba religioasă de binecuvântare a însemnelor
cavalerești,urmată de ceremonia cavalerească de avansare în grad
16:45 – 17:00 Final de ceremonie, poza de grup
17:00 – 19:00 Timp liber, pregătire pentru Balul Cavalerilor
19:00 – 24:00 Black&White Knightly Ball (Delta Ballroom,
Mezanin) / ținută black tie, papion, colan
DUMINICA, 2/10/2022
08:00 – 10:00 Mic dejun
10:00 – 11:00 Check-out
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EXTENSIE PROGRAM
(2 – 5 octombrie 2022)
DUMINICĂ, 2/10/2022 / ținută de excursie
10:30 – 11:30 Transfer cu autocarul pe ruta Hotel Delta, Tulcea –
New Egreta Resort 4*, Dunavățu de Jos
11:30 – 12:00 Early check-in New Egreta Resort
13:00 – 14:30 Prânz tradițional dobrogean
14:30 – 19:00 Relaxare în complexul New Egreta (SPA, piscină
interioară, biliard, bowling etc.)
19:00 – Cină de bun venit – Asocieri culinare dobrogene cu
Cris an Grigore

LUNI, 3/10/2022 / ținută de excursie
08:30 – 09:30 Mic dejun
10:30 – 11:00 Transfer cu autocarul pentru vânătoarea de trufe
11:00 – 14:00 Vânătoare de trufe cu Andrei Tuﬄes și câinii săi
14:00 – 15:00 Prânz tradițional dobrogean pe malul Dunării
15:30 – 17:00 Vizitarea Cetății Medievale Enisala
17:00 – 17:30 Transfer cu autocarul la New Egreta Resort
19:00 – Cină cu caviar, sturioni, trufe și păsări dobrogene

Vă așteptăm cu drag să fiți parte din povestea noastră!
AMICIȚIA PER VINUM
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EXTENSIE PROGRAM
(2 – 5 octombrie 2022)
MARȚI, 4/10/2022 / ținută de excursie
07:30 – 08:30 Mic dejun
08:30 – 18:30 Excursie cu barca la pădurea de nisip de la
Caraorman, care include ghidaj, safari și prânz tradițional
19:00 – Cină de bun rămas, spectacol ar s c cu
Ansamblul lipovenesc, prezentare de vinuri și concurs
surpriză cu premii, muzică disco, dans și voie bună

MIERCURI, 5/10/2022
08:00 – 10:00 Mic dejun
10:00 – 11:00 Check-out
11:00 – 12:00 Transfer cu autocarul pe ruta Dunavățu de
Jos (New Egreta Resort) - Tulcea (Parcare Hotel Delta)
Notă: Anumite activități cuprinse în pachetul turistic pot fi înlocuite cu altele similare ca durată și conținut,
dacă situația o va impune (timp nefavorabil etc.).
Vă așteptăm cu drag să fiți parte din povestea noastră!
AMICIȚIA PER VINUM
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FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Nume participant: ___________________________________________________________________________________________
Gradul/Funcția cavalerească (dacă este cazul) _____________________________________________________________________
Organizația cavalerească ______________________________________________________________________________________
Telefon mobil ________________________________ E-mail ________________________________________________________

PROGRAM PRINCIPAL (30 septembrie – 2 octombrie 2022)
Taxa de participare este de 790 RON / persoană și include:
- vizitarea cramei Liuta, cu degustare de vinuri;
- par ciparea la Sesiunea academică a fes valului;
- cină tradițională cu program ar s c la Hotel Mondial 4*, Baia (Hamangia);
- par ciparea la Balul Cavalerilor Vinului organizat pe faleza Dunării, la Delta Ballroom, Mezanin;
- transferuri cu autocarul pe ruta Tulcea – Babadag, Babadag – Baia, Baia – Tulcea (pentru ziua de vineri);
- kitul de excursie pentru ﬁecare par cipant (pentru ziua de vineri – vizita la Crama Liuta și Baia).
Recomandare cazare: Hotel Delta, Tulcea (https://www.hoteldelta.eu/), indicativ "CAVALERII VINULUI / WINE
KNIGHTS"), la următoarele tarife negociate (TVA, mic dejun, internet wireless, access la piscină, saună, jacuzzi și sală
ﬁtness incluse):
TIP CAMERĂ

HOTEL DELTA 3*

HOTEL DELTA 4*

Cameră single

210 lei /noapte/cameră

325 lei /noapte/cameră

Cameră single matrimonială

250 lei /noapte/cameră

350 lei noapte/cameră

Cameră dublă twin

260 lei /noapte/cameră

375 lei /noapte/cameră

Cameră dublă matrimonială

300 lei /noapte/cameră

400 lei /noapte/cameră

Cameră single Deluxe

-

375 lei /noapte/cameră

Cameră dublă Deluxe

-

425 lei /noapte/cameră

Apartament

450 lei /noapte/cameră

650 lei /noapte/cameră

Tarif excursie opțională cu vaporul în Delta Dunării organizată sâmbătă de Hotel Delta (ghid și masa de prânz incluse):
270 lei /pers., min. 80 - max. 90 participanți sau 370 lei /pers., pentru mai puțin de 80 participanți. Pentru înscrieri vă
rugăm să contactați recepția hotelului Delta, până la data de 10 septembrie 2022).
Aeroporturi recomandate (pentru transferuri, vă rugăm să contactați hotelul):
Constanța (cca.100 km / 1,5 ore) ; București i (cca.300 km / 3,5 ore)

EXTERNSIE PROGRAM (2 – 5 octombrie 2022)
Taxa de participare include întregul pachet turistic descris în programul evenimentului și este de:

1.985 RON / persoană (cazare în cameră dublă)
2.535 RON / persoană (cazare în cameră dublă, în regim single)
Costurile de mai sus includ transferurile, cazarea, mesele și excursiile/ac vitățile indicate în program și exclud transferurile la și de la
aeroport, taxe de parcare, meniu a la carte, (mini)bar sau alte extra servicii solicitate individual de către par cipanți.
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NOTE:
1) Evenimentul este dimensionat pentru maxim 180 de participanți, rezervarea locurilor făcându-se în ordinea cronologică
a înregistrării taxei de participare în contul bancar al organizatorului.
2) Deși nu ne dorim acest lucru, numărul de participanți se poate diminua dacă normele legale de sănătate publică în
vigoare la data respectivă o vor impune. În acest caz, radierea persoanelor din lista de participanți se va face în ordinea
invers cronologică înregistrării (începand cu ultimii înregistrați), acestora garantându-li-se restituirea taxei de participare
conform pct.8)
3) Este responsabilitatea și opțiunea ﬁecărui participant să încheie o asigurare personală de sănătate și de accidente.
4) Organizatorul, din motive de forță majoră, poate aduce modiﬁcări programului.
5) Dacă organizatorul alege să reprogrameze evenimentul, participanții pot opta pentru păstrarea înregistrării.
6) Plata taxelor de participare se va face centralizat, prin liderii de organizații și va ﬁ însoțită de tabelul nominal al
participanților (inclusiv pentru membrii de familie și invitați).
7) Înregistrarea parcipării va ﬁ conﬁrmată de către organizator prin poșta electronică
8) Politica de anulare:
➢ anulare până la 1/8/2022: rambursare 95% din taxa de participare (5% - taxa de procesare /persoană)
➢ anulare până la 1/9/ 2022: rambursare 75% din taxa de participare
➢ anulare după 1/9/2022: fără rambursare
Orice anulare trebuie conﬁrmată în scris de către persoana care a făcut rezervarea inițială.
Orice costuri suportate pentru colectarea sau rambursarea sumelor datorate vor ﬁ în sarcina solicitantului înregistrării. În
caz de forță majoră, restricții de călătorie de către OMS sau țara respectivă: rambursare integrală minus 5% taxă de
procesare/persoană.
Vă rugăm să selectați programul preferat și numărul de persoane:
Program Principal: 790 RON / pers. x ____ pers.
Program Principal + Extensie cu cazare în cameră dublă: 2.775 RON / pers. x ____ pers.
Program Principal + Extensie cu cazare în cameră dublă în regim single: 3.325 RON / pers. x ____ pers.
TOTAL TAXE DE PARTICIPARE: __________ RON
Contul bancar pentru plata taxelor de par cipare:

ASOCIAȚIA ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
IBAN: RO45BTRL00301205M11916XX
Înainte de a efectua plata, vă rugăm să trimiteți formularul de înregistrare
la email: consulat@oeve.ro pentru conﬁrmarea disponibilității.

Vă mulțumim pentru că sunteți parte din povestea noastră!
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