
Festival Habanos XXI Bermula 

HAVANA, 11 Februari 2019/PRNewswire/ --  

 Havana, yang meraikan ulang tahun ke-500nya, anjur Festival Habano XXI 

 Dua bintang yang tidak dapat dipertikaikan: Jenama Trinidad dan jenama San 

Cristóbal de La Habana 

 Hoyo de Monterrey perkenalkan Gran Reserva Cosecha 2013 pertamanya 

dengan vitola Double Coronas ikonik 

Havana, ibu kota Cuba yang meraikan ulang tahun ke-500nya, bersiap sedia untuk sekali 

lagi menjadi tuan rumah kepada Festival Habanos XXI. Acara antarabangsa yang terbesar 

bagi tembakau yang terbaik di dunia, Habano, bakal diadakan dari 18 hingga 22 Februari. 

Para peminat produk unik ini dari seluruh pelosok dunia akan mengambil bahagian dalam 

Festival yang akan menyaksikan jenama-jenama San Cristóbal de La Habana, Hoyo de 

Monterrey dan Trinidad bakal menjadi tumpuan utama. 

Untuk melihat Hebahan Berita Multimedia, sila 

klik: https://www.multivu.com/players/uk/8493751-the-xxi-habanos-festival-kicks-off/ 

Para hadirin dari lebih 60 negara dijangka akan menikmati program komprehensif yang 

dipenuhi aktiviti yang direka untuk meninjau beberapa aspek budaya Habanos: lawatan ke 

ladang-ladang di Vuelta Abajo*, di kawasan Pinar del Río*, serta lawatan ke kilang-kilang 

yang bertanggungjawab untuk menjayakan pelancaran terbesar tahun ini. Tarikan-tarikan lain 

termasuk tiga acara sebelah malam melibatkan persembahan muzik secara langsung yang 

terbaik daripada artis-artis antarabangsa yang ternama, gastronomi terbaik di Cuba, aktiviti 

merasa Habanos dan pilihan luas minuman dari pelosok dunia yang berbeza. 

Pameran Perdagangan dan majlis Sambutan Sebelah Malam, akan menandakan 

permulaan Festival Habanos. Pameran Perdagangan ini merupakan titik pertemuan dan 

pertukaran untuk golongan profesional dalam industri tembakau manakala majlis Sambutan 

Sebelah Malam, yang diadakan di Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco bertempat di 

pelabuhan Havana, akan memberi penghormatan kepada jenama San Cristobal de La 

Habana sempena tahun ke-20nya. 

Program ini akan menampilkan kelas induk dan ucapan dasar, yang dipimpin oleh pakar-

pakar yang diiktiraf dalam dunia Habanos menerusi Seminar Antarabangsa. Edisi XXI bagi 

Festival Habanos akan menganjurkan Cabaran Dunia Habanos buat tahun kedua berturut-

turut. 

Majlis sebelah malam yang didedikasikan untuk Hoyo de Monterrey Gran Reserva 

Double Coronas Cosecha 2013 akan diadakan di Dewan Sambutan El Laguito pada hari 

Rabu, 20 Februari, menerusi majlis makan malam koktel. 

Upacara Malam Gala, diadakan pada 22 Februari, akan menjadi acara kemuncak kepada 

Festival ini dan bakal memberi penghormatan kepada Ulang Tahun ke-50 jenama 

Trinidad. Acara ini akan diakhiri dengan majlis penyampaian Anugerah Hombre Habano 

dan Lelongan Humidors tradisional, dengan semua hasil kutipan akan disumbangkan 

kepada Sistem Kesihatan Awam Cuba. 

https://www.multivu.com/players/uk/8493751-the-xxi-habanos-festival-kicks-off/


*Apelasi Asal Terpelihara (P.A.O.) 
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