
 
Começa o Habanos Festival, celebrando seu vigésimo aniversário com importantes novos 

lançamentos 

 Cohiba apresenta Robustos Reserva 2014, sua oferta mais sofisticada 

 Línea Maduro Partagás será a outra estrela do show 

 O festival começa em 26 de fevereiro, com uma fantástica noite de boas-vindas, e 
termina em 2 de março, com o jantar de gala 

HAVANA, 6 de fevereiro de 2018 /PRNewswire/ -- O Habanos Festival celebra seu vigésimo 
aniversário. O maior evento internacional para os amantes do melhor tabaco do mundo será 
realizado de 26 de fevereiro a 2 de março. O Festival vai destacar as marcas Cohiba e Partagás, e 
seus novos lançamentos. 

Para ver o comunicado de notícias multimídia, por favor, clique: 

https://www.multivu.com/players/uk/8269351-habanos-festival-kicks-off/  

Os participantes vão desfrutar de um abrangente programa, que inclui turnês para plantações em 
Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, bem como visitas às fábricas. Outros destaques incluem 
três noites da melhor música ao vivo de renomados artistas internacionais, a mais fina gastronomia 
de Cuba, degustações de Habanos e ampla variedade de bebidas de todo o mundo. 

A Feira Comercial e a Noite de Boas-vindas vão marcar o início do Habanos Festival. A feira será 
o ponto de encontro para profissionais da indústria do tabaco de todo o mundo e expositores – desde 
fabricantes de artigos de luxo, artesãos, artistas e fabricantes. A noite de boas-vindas será no El 
Laguito Protocol Hall, onde os convidados irão aproveitar o lançamento do Reserva Cosecha 2014. 

O programa também vai apresentar masterclasses e discursos inaugurais, conduzidos por experts 
reconhecidos no mundo dos Habanos, no Seminário Internacional, a ser inaugurado em 28 de 
fevereiro. Outra das mais representativas atividades será o tradicional Concurso Internacional de 
Sommelier de Habano, com a 17a edição.  Extraordinários sommerliers de Habano vão demonstrar 
seu conhecimento e habilidades, e receber este prestigioso prêmio. 

Pela primeira vez, a edição inaugural do Desafio Mundial Habanos será realizada – um concurso 
novo e original (http://www.habanos.com). Cada país vai organizar concursos locais para escolher 
um casal vencedor que irá representá-lo na grande final, na capital cubana. 

A XX Noite do Tributo do Habanos Festival será realizada no Teatro Martí e no Gran Teatro de la 
Habana, em 28 de fevereiro, um evento dedicado à história e ao sucesso desses festivais. 

Realizada em 2 de março, a Noite de Gala será dedicada à marca Partagás e à apresentação da 
Línea Maduro. O evento será encerrado com o Prêmio Habanos 2017 e o tradicional Leilão de 
Umidificadores, com toda arrecadação indo para o sistema cubano de saúde pública. 

CONTATO: press.habanos@yr.com, Carla Lladó, Tel.: +34-669-54-69-09 
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