
Dragă oaspete, 

Îți mulțumim că ai ales să participi la acest eveniment în Dealu Mare. Te așteptam cu
mare drag să treci pragul cramelor noastre și să degustăm împreuna vinuri bune, cu
poveste. Mai jos sunt cateva detalii organizatorice esențiale pentru ca experiența sa fie
una reușită: 

⌚Duminică, 27 iunie 2021, ora 11.00 vă rugăm sa fiți prezenți la crama APOGEUM de
unde veți începe traseul de vizitare. De asemnea, vă rugăm să respectați orele de intrare
la fiecare cramă pentru a preveni aglomerarea și a oferi tuturor oaspeților șansa unei
experiențe plăcute.

Vă rugăm să aveți biletul asupra dvs, pe telefon sau printat, pentru verificare. Puteți tipări
și această informare. Veți vizita cramele de pe traseul cu numarul 3, menționate mai jos,
împreuna cu orele de acces la fiecare dintre ele. Aveți adresa fizică pentru fiecare dintre
ele mai jos. Urmariti traseul albastru. Harta interactivă se gaseste online la www.dealu-
mare.ro, vă recomandăm să folosiți Waze/Google Maps și indicațiile din acest
document.

La prima cramă veți primi o brățară în culoarea traseului, vi se va scana temperatura
corporală și veți completa un formular pe proprie răspundere cu privire la COVID 19 și un
formular privind acordul (sau nu) pentru preluarea de imagini conform GDPR- avem un
fotograf și un cameraman profesioniști pentru a captura amintiri de neuitat.  

😷 Vă rugăm insistent ca în spațiul închis al cramelor să purtați în permanență masca de
protecție; în caz contrar veți pierde dreptul de vizitare. Deoarece crama este un spațiu de
producție, odata intrați pe fluxul de vizitare, vă rugăm să urmati toate indicațiile
personalului de la crame pentru respectarea normelor de igienă și siguranță a muncii. 

În cadrul degustării, vă sfătuim să consumați cât mai multă apă alături de vin. Fiecare
cramă a pregătit platouri consistente, potrivite vinurilor propuse, astfel încât nu
considerăm că sunt necesare opriri pentru o altă masă.  NU CONSUMAȚI BĂUTURI
ALCOOLICE DACĂ SUNTEȚI LA VOLAN! ÎNCURAJĂM DOAR CONSUMUL RESPONSABIL.
DEGUSTAREA=CONSUM!

Pentu că excursia să fie cât mai plăcută și pentru că se anunță vreme caldă vă sfătuim
să vă îmbrăcați lejer, să aveți încălțări comode dar și o pelerină de ploaie/umbrelă și să
nu vă uitați acasă zâmbetul.

❤ Va asteptam cu drag, 
Echipa Asociația Dealu Mare
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Circuitul pe TRASEUL 3 este indicat pe harta de mai sus.  Verificați mai jos
crama de la care începeți vizitarea și încercați să vă încadrați în intervalele
recomadate. Dacă nu ajungeți sau întâmpinați probleme, sunați la Silvia
Palașcă (0756.884.339) sau la numerele indicate pentru fiecare cramă.
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TRASEUL 3- CU transport propriu 

11.00- 13.30 14.00- 16.30 17.00- 19.30

BUDUREASCALICORNAAPOGEUM
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