
Festival Habanos Hampir Tiba; Acara Terbesar Tahun Ini untuk 

Tembakau Terbaik Dunia 

HAVANA, 6 Februari 2017/PRNewswire/ --  

Program menyeluruh, dipenuhi aktiviti dan khusus untuk pengetahuan dan hiburan 

Habanos bakal diadakan selama seminggu, untuk dinikmati peminat dari lebih 50 

negara 

Havana bersiap sedia untuk menganjurkan Festival Habanos XIX, bakal diadakan mulai 27 

Februari hingga 3 Mac, yang akan mengumumkan perkembangan baharu yang terbesar bagi 

tahun 2017. Beberapa pelancaran baharu akan diperkenalkan tahun ini berhubung produk-

produk untuk portfolio tetap selain produk-produk istimewa, yang akan dapat diketahui 

sepenuhnya dan dicuba rasa oleh pengunjung, secara eksklusif sepanjang acara ini. Jenama 

H. Upmann akan membintangi dengan persembahan Gran Reserva Cosecha 2011 

pertamanya, serta Montecristo, yang akan menggabungkan rangkaian produk baharu yang 

lengkap ke dalam portfolionya. Jenama Quai D'Orsay akan turut memainkan peranan 

penting semasa Festival XIX. 

Festival ini menyediakan lawatan ke ladang-ladang di Vuelta Abajo*, Pinar del Río*, 

dianggap sebagai kawasan tanah terbaik di dunia untuk menanam tembakau, selain lawatan 

ke kilang-kilang La Corona dan H. Upmann, yang bertanggungjawab mengeluarkan produk 

pelancaran terbesar tahun ini. Acara-acara penting lain termasuk tiga acara malam menerusi 

persembahan muzik secara langsung terbaik daripada barisan artis antarabangsa terkenal dan 

gastronomi terunggul di Cuba.  

Pameran Perdagangan dan khususnya, Majlis Sambutan Malam akan menandakan 

permulaan Festival Habanos pada 27 Februari. Program ini akan turut menyediakan kelas-

kelas induk dan ucapan dasar, dipimpin oleh pakar-pakar terkemuka dunia Habanos menerusi 

Seminar Antarabangsa, yang bakal bermula pada hari Rabu, 1 Mac. Satu lagi aktiviti paling 

melambangkan Festival Habanos ialah Pertandingan Habanosommelier Antarabangsa 

yang menjadi tradisi. 

Pada petang Rabu, 1 Mac, Dewan Sambutan El Laguito akan menganjurkan Malam Quai 

D'Orsay, khusus untuk jenama Habanos dengan nama Perancis, yang memulakan langkah 

baharu yang penuh harapan di Festival ini. 

Diadakan pada 3 Mac, Malam Gala akan menjadi acara akhir utama Festival Habanos XIX 

dan akan dikhususkan untuk Montecristo, khususnya untuk persembahan siri paling premium 

jenama itu. Ia akan menjadi majlis sebelah malam penuh kejutan, menerusi barisan penghibur 

muzikal yang hebat. Acara ini akan diakhiri dengan Anugerah Habanos 2016 dan Lelong 

Humidors tradisional, dengan semua kutipan akan disumbangkan kepada Sistem Kesihatan 

Awam Cuba. 

*(D.O.P.) Denominasi Asal Terpelihara  
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