
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: 

⌚Sambata, 26 iunie 2021, ora 9.00 ne întâlnim în Piata Victoriei, în parcarea mare din
fața Guvernului. Întoarcerea se va realiza tot aici, după turul cramelor. Te rugăm să ai
biletul/invitația pe telefon sau printat, pentru verificare. In eventualitatea in care aveti deja
cazare in zona, va rog sa ne transmiteti a.i. sa va pastram  locul liber in autocar, iar Dvs.
veti urca la prima crama indicata de pe traseu si veti fi debarcati tot acolo la final.

Te rugăm insistent pe tine (și pe cei din grupul tău) să NU ÎNTÂRZIAȚI întrucât este
posibil ca autocarul să nu aștepte. În caz contrar, vor apărea întarzieri în lanț pe tot fluxul
de vizitare de pe parcursul zilei. 

Fiecare persoană va 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.
Separat, veți primi 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 pe tot parcursul transportului și în spațiul închis al cramelor să
purtați în permanență masca de protecție; în caz contrar veți pierde dreptul de vizitare. 
 Autocarul/ microbuzul este dotat cu dozatoare cu dezinfectant pe care să îl utilizați de
fiecare dată când este nevoie. 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 vom opri
pentru o altă masă. 

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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INFORMATII UTILE- TRANSPORT ASIGURAT,



11.00- 13.30 14.00- 16.30

EVADARE ÎN DEALU MARE
Ediția a- II-a 26-27 iunie 2021

www.dealu-mare.ro

TRASEUL 4- CU AUTOCARUL A 

THE ICONIC ESTATE LACERTA WINERYAURELIA VIȘINESCU
(DOMENIILE SĂHĂTENI)

17.00- 19.30

0725.348.892 0753.093.130 0374.887.474

DJ 205, SĂHĂTENI DJ205 434,
FINȚEȘTI 127392

DJ 205, SĂHĂTENI

NU UITAȚI SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI LA NEWSLETTER PE SITE-UL
NOSTRU  PENTRU A FI LA CURENT CU TOATE
EVENIMENTELE NOASTRE ȘI NOUTĂȚILE DIN VINURI!

https://www.google.com/search?q=crama+lacerta&oq=crama+lacerta&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0j0i22i30.3201j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

