ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE

CONSULATUL ROMÂNIA

INVITAȚIE
Avem onoarea de a vă invita, sâmbătă 27 august 2022, în orașul Onești, județul
Bacău, la Ceremonia de acreditare / intronizare în Ordinul European al Cavalerilor
Vinului, Consulatul României. Cu acest prilej va lua ființă Scaunul Cavaleresc Onești.
Evenimentul, organizat de Legatul Bacău, se va desfășura după următorul program:
Ora 16:15 – Întâlnirea participanților la fântana arteziană ( Magazin Leonardo - cca 200 metri
mai jos de hotel Trotus), unde se va forma coloana de defilare.
Ora 16:30 – Defilarea cavalerilor in ținute specifice si cu însemnele Ordinului, însoțiți de
fanfară, pe traseul fântana arteziană ( Magazin Leonardo ) - Casa de Cultură Onești.
Ora 17:00 - 18:30 – Ceremonia de acreditare / intronizare va avea loc în Sala de spectacole a
Casei de Cultură Onești.
Ora 18:30 - 19:00 – Final de ceremonie ( poze , felicitări)
Ora 19:00 - 24:00 – Dineul festiv organizat cu această ocazie va avea loc la restaurantul
Kaya Bistro & Lounge al hotelului Trotuș.
Sunt așteptați la eveniment membrii OEVE, împreună cu familia, prietenii și invitații
acestora. Ținuta recomandată pentru domni: costum de culoare închisă, cămașă albă/bleumarin,
cravată, pantofi negri, iar pentru doamne ținută de seară. Pentru membrii OEVE, purtarea
însemnelor cavalerești este obligatorie.
Taxa de participare la dineul festiv este de 350 de lei / persoană. Rezervările se
vor face centralizat, prin liderii de organizații, iar plata în contul IBAN RO78 BTRL
RONC RT03 2277 3901 titular MUNTEANU VASILE MARIUS viitor comandant
Scaun Onesti. Liderii de organizații sunt rugați să facă rezervările, până pe data de 15 August
2022. Rezervările devin efective în momentul intrării taxelor de participare în cont.
Detalii la
Marius Munteanu: 0758.268.191 viitor comandant Scaun Onești, sau
Eugen Burcă: 0744.539.016 șef Legat Bacău

Participanții își vor rezerva individual cazarea
Recomandăm Hotelul TROTUȘ, Str. Emil Rebreanu nr. 1 Onești.
Avem o prerezervare, pentru grupul nostru, de 35 de camere pentru noaptea de 27.08.2022,
valabilă până pe data 15 august 2022. După această dată camerele neocupate vor fi scoase la
liber.
Tarife de cazare:
Categoria

***
***
***
***
***
***

Tipul
Camerei

Single
Doublé / Matrimonială
Doublé / Matrimonială in regim de
single
Twin
Twin in regim de single
Apartament

Tarife receptie

Tarif Individual
cu discount ( -15%)
pentru grupul OEVE

220 RON
259 RON
259 RON

187 RON
220 RON
220 RON

259 RON
259 RON
449 RON

220 RON
220 RON
382 RON

Mic dejun 39 lei / persoană, la care se aplică un discount de 15% pentru grupul OEVE.
În funcție de disponibilitatea hotelului, camerele vor fi alocate, după principiul „primul venit
– primul servit”. Persoana de contact pentru rezervări, în zilele lucrătoare, este doamna
Ramona 0735.900.582 ( la rezervare precizați că faceți parte din „Grupul Cavalerii
Vinului” ).
În Onesti mai există hoteluri și pensiuni, care pot oferi variante alternative pentru cazare.

ÎN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI!

Eques de vino, Eugen Burcă, Legat Bacău

