
O Habanos Festival está próximo; O maior evento do ano 
para o melhor tabaco do mundo 

- Um programa completo, repleto de atividades e dedicado ao conhecimento e apreciação dos 
Habanos, será realizado durante uma semana, para ser desfrutado por entusiastas de mais de 
50 países 

HAVANA, Cuba, 6 de fevereiro de 2017 /PRNewswire/ -- Havana está se preparando para receber 
o XIX Habanos Festival, que será realizado de 27 de fevereiro a 3 de março e que revelará os 
novos e maiores desenvolvimentos para 2017. Novos lançamentos serão apresentados este ano, 
tanto em relação a produtos para o portfólio regular quanto em relação às especialidades, sobre os 
quais os participantes poderão saber tudo e também experimentar o sabor, com exclusividade, 
durante todo o evento. A marca H. Upmann estrelará com a apresentação de sua primeira Gran 
Reserva Cosecha 2011, e também a Montecristo, a qual está incorporando uma nova e completa 
linha de produtos ao seu portfólio. A marca Quai D'Orsay também terá um importante papel na XIX 
edição do Festival. 

O Festival inclui visitas às plantações em Vuelta Abajo*, Pinar del Río*, consideradas como sendo as 
melhores terras em todo o mundo para o cultivo de tabaco, bem como uma visita às fábricas de La 
Corona e H. Upmann, responsáveis pela produção dos maiores lançamentos desse ano. Outros 
destaques incluem três noites da melhor música ao vivo, com renomados artistas internacionais e a 
melhor gastronomia de Cuba. 

A Feira de Comércio e, especialmente, a Noite de Boas-Vindas, marcarão o início do Habanos 
Festival em 27 de fevereiro. O programa também apresenta aulas com mestres e discursos 
programáticos, conduzidos por especialistas reconhecidos no mundo dos Habanos, durante 
o Seminário Internacional, que começará na quarta-feira, 1 de março. Outra das atividades mais 
representativas do Habanos Festival é o tradicional Concurso Internacional Habanosommelier. 

Na noite da quarta-feira, 1 de março, no Salão de Recepções da El Laguito, será realizada 
a Noite Quai D'Orsay, dedicada à marca Habanos com nome francês, a qual está iniciando uma 
nova e promissora fase a partir desse Festival. 

A Noite de Gala, no dia 3 de março, será o grande final do XIX Habanos Festival dedicada à 
Montecristo, especificamente, para a apresentação da série mais premium da marca. Esta será uma 
noite repleta de surpresas, com um excelente elenco musical. O evento será encerrado com 
os Prêmios Habanos 2016 e com o tradicional Leilão dos Umidores, com toda a arrecadação 
sendo destinada ao Sistema Cubano de Saúde Pública. 

*(D.O.P.) (Denominações de Origem Protegidas) 
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