
Habanos, S.A. apresenta Le Hoyo de Río Seco da Hoyo de Monterrey no Líbano 

HAVANA, 27 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- 

 O Le Hoyo de Río Seco será apresentado exclusivamente pela Phoenicia T.A.A. Cyprus 
LTD no dia 29 de setembro no Laguava Resort. Seiscentos apreciadores do melhor 
tabaco do mundo estarão presentes no evento. 

 O Le Hoyo de Río Seco é a nova vitola da marca Hoyo de Monterrey da Habanos. Ele 
passará a integrar a série Le Hoyo e ampliará suas opções de grande circunferência. 

A Habanos, S.A., com distribuição exclusiva no Oriente Médio pela Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD, 
fará a pré-estreia mundial do LeHoyo de Río Seco da marca Hoyo de Monterrey. O Le Hoyo de Río 
Seco é uma nova vitola de grande circunferência incorporada à série Le Hoyo. Ela enriquece esta 
linha histórica de Habanos e sua seleção de charutos de grande circunferência, que até agora ainda 
não marcou presença significativa. Assim como todas as vitolas da marca Hoyo de Monterrey, o Le 
Hoyo de Río Seco também é feito totalmente à mão com tripa larga por torcedores de charutos 
cubanos. 

 

Para ver a notícia em multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-
presents-hoyo-de-monterrey/ 

Este novo lançamento é uma opção bastante atraente para os apreciadores de Habanos delicados e 
aromáticos com teor mais suave. Além disso, destaca-se por sua complexidade, o que resulta em 
uma vitola muito elegante. Ele é apresentado na clássica caixa com tampa de correr característica da 
marca, que oferece dez ou 25 unidades. 

A série Le Hoyo é uma das mais conhecidas da história graças aos seus formatos de circunferência 
pequena e média. A nova vitola Le Hoyo de Río Seco é o segundo charuto de grande circunferência 
incorporado à série. 

O evento será realizado no dia 29 de setembro no Laguava Resort em Rymayleh, no Líbano, e 
contará com cerca de 600 convidados. Durante a noite, os apreciadores do melhor tabaco do mundo 
poderão saborear o novo charuto Le Hoyo de Río Seco e também desfrutar de muitas outras 
surpresas. 

O Le Hoyo de Río Seco (cepo 56 x 140 mm de comprimento) será vendido exclusivamente pela 
rede internacional de franquias La Casa del Habano, que conta com mais de 25 anos de experiência. 
Atualmente, são mais de 145 lojas de luxo em 65 países. 

A marca Hoyo de Monterrey surgiu na plantação de mesmo nome, localizada na área de San Juan y 
Martínez* no coração da região de Vuelta Abajo.* A plantação de Hoyo de Monterrey é uma das mais 
renomadas e é conhecida pela famosa inscrição em sua entrada: "Hoyo de Monterrey, José Gener. 
1860". 

A Phoenicia T.A.A. Cyprus LTD foi criada em 1999 como parte do grupo de empresas Phoenicia e é 
sediada em Limassol, no Chipre. É a distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. nas regiões da África, 
do Golfo Pérsico, do Oriente Médio e em parte da Europa. 

* Denominações de origem protegidas 

Recursos gráficos: https://eshare.yr.com/fl/2WrI3XfslK 

Para obter mais informações sobre a Habanos, S.A., acesse:  

https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-presents-hoyo-de-monterrey/
https://www.multivu.com/players/uk/8412551-habanos-presents-hoyo-de-monterrey/
https://eshare.yr.com/fl/2WrI3XfslK


http://www.habanos.com 

https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA 

Contato: Carla Lladó, fone +34932011028, press.habanos@yr.com 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/750117/HABANOS_SA.jpg  
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