
 

Habanos, S.A. apresenta o Cohiba Talismán 2017 Edição Limitada em Londres  

 A nova Edição Limitada será disponibilizada no Reino Unido logo depois do 
lançamento e nos dias seguintes nos principais mercados da Habanos no mundo. 

HAVANA, Cuba, 2 de novembro de 2017 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A vai realizar uma 
apresentação exclusiva do Cohiba Talismán 2017 Edição Limitada no Corinthia Hotel em 
Londres, charuto com uma bitola sem precedentes no portfólio da Habanos. Todos os Habanos 
dessa Edición Limitada foram feitos "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (Totalmente à mão com 
bucha longa) e suas folhas foram especialmente selecionadas na região de Vuelta Abajo*, em 
Pinar del Río*, Cuba*, a melhor terra do mundo para cultivar tabaco. Esse produto é desenvolvido 
e fabricado dentro de processos meticulosos de manufatura na lendária fábrica El Laguito, em 
Havana. 

O nome Cohiba vem dos primeiros habitantes originais da ilha de Cuba, os Índios Taíno, que 
usavam essa palavra arcaica para designar as folhas de tabaco enroladas. O nome Talismán, 
misterioso, evocativo e facilmente reconhecível em muitos idiomas como algo que é extraordinário 
e surpreendente por excelência e que traz boa sorte à humanidade e a protege, combina 
perfeitamente com a origem mágica e ritualista do tabaco, cujo primeiro nome era, casualmente, 
Cohiba. 

O Cohiba Talismán (54 de bitola x 154 mm comprimento) é um Habano de grosso calibre, em 
linha com os últimos lançamentos da marca e tem um sabor de médio a muito intenso, 
características da mistura da Línea Clásica e que se destaca por seu acabamento de "pigtail" (rabo 
de porco) elegante e carismático. As folhas dessa Edição Limitada foram envelhecidas por mais de 
dois anos, adquirindo um caráter complexo e altamente aromático. 

O Cohiba é a marca mais prestigiosa de tabaco. Produzido inicialmente em quantidades muito 
limitadas, seus produtos podem ser encontrados em todas as lojas de Habanos no mundo. Para 
comemorar seu 50º aniversário, a Habanos, S.A. apresentou a edição especial do Cohiba 50 
Aniversario (60 de bitola x 178 mm de comprimento), um dos lançamentos mais exclusivos e 
luxuosos da história da Habanos, o Cohiba Majestuosos 1966 (58 de bitola X 150 mm de 
comprimento), com uma adição de bitola totalmente inovadora ao portfólio da Habanos, e o 
Cohiba Medio Siglo (52 de bitola x 102 mm de comprimento), com sua nova bitola em linha com 
as atuais tendências e que entra no portfólio regular como parte da Línea 1492. 

Para o lançamento global do Cohiba Talismán 2017 Edição Limitada a Hunters & Frankau Ltd 
escolheu como local o Garden Lounge no Corinthia Hotel, renomado por seu icônico Terraço do 
Charuto (Cigar Terrace), que se especializa em Habanos. O evento ocorrerá em 7 de novembro. 

* (P.A.O) Protected Appellation of Origin (Denominação de origem protegida). 

A Hunters & Frankau Ltd. é a distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. no Reino Unido, República 
da Irlanda, Gibraltar e Ilhas do Canal. Fundada em 1790, é a mais importante empresa comercial 
de charutos premium no Reino Unido e ostenta uma ampla rede de distribuição que inclui 
varejistas especializados, comerciantes de vinho, hotéis e restaurantes. A empresa detém os 
direitos exclusivos de distribuição de tabacos da Habanos nesse setor desde 1992. 

Para mais informações e fotos: https://eshare.yr.com/fl/tYNEdJiJ6c 

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

http://www.habanos.com  

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

https://eshare.yr.com/fl/tYNEdJiJ6c
http://www.habanos.com/
https://www.instagram.com/habanos_oficial/


https://twitter.com/Habanos_Oficial  

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

Young & Rubicam:  press.habanos@yr.com, Tel: +34-609-46-44-05, Carla Lladó, Tel: +34-669-
54-69-09. 

Foto: http://mma.prnewswire.com/media/596129/HABANOS_SA_Cohiba_Talisman.jpg 
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