Program Unik untuk Raikan Ulangtahun
ke-20 Festival Habanos
HAVANA, 19 Februari 2018/PRNewswire/ -



Havana bersedia sepenuhnya jadi tuan rumah acara global terbesar khusus
untuk tembakau terbaik di dunia
Para hadirin boleh nikmati lawatan ke ladang-ladang dan tapak pengilangan
cerut Habanos, serta hadiri Seminar Antarabangsa
Buat pertama kali, Cabaran Dunia Habanos akan diadakan, sertai pertandingan
Habanosommelier Antarabangsa yang raikan edisi ke-17

Seminggu sebelum Festival Habanos XX bermula, semuanya telah bersedia di Havana untuk
menjadi tuan rumah kepada perhimpunan antarabangsa yang didedikasikan kepada tembakau
terbaik dunia. Dari 26 Februari hingga 2 Mac, para pencinta cerut Habanos dari lebih 50
negara akan menikmati program penuh dan pelancaran baharu dari jenama-jenama paling
berprestij untuk edisi ulangtahun ke-20.
Malam Alu-aluan pada 26 Februari akan diadakan di Salón de Protocolo El Laguito dengan
pelancaran Reserva Cosecha 2014 Cohiba, keluaran tunggal dan eksklusif 5,000 kotak
bernombor.
28 Februari menyaksikan sambutan ulangtahun ke-20 Festival del Habano di Teatro Marti
dan ruang majlis Gran Teatro de Habana.
Acara ini akan diakhiri dengan Malam Gala, didedikasikan untuk Partagás Línea Maduro,
pada 2 Mac di Pabexpo, dengan persembahan daripada kumpulan Orishas yang terkenal.
Anugerah Premio Habanos 2017 akan dipersembahkan, serta Lelongan Humidors. Semua
dana yang dikutip akan disalurkan kepada sistem kesihatan awam Cuba.
Festival Habanos ini menyerlahkan bakat Habanosommelier dengan Pertandingan
Habanosommelier Antarabangsa, yang meraikan edisi ke-17nya. Buat pertama kali,
Cabaran Dunia Habanos akan diraikan. Pertandingan ini terdiri dari dua fasa: dalam
peringkat pertama, setiap negara akan mengadakan pertandingan tempatan untuk memilih
pasangan pemenang untuk mewakili mereka dan yang akan pergi ke peringkat akhir di ibu
negara Cuba, di mana seorang juri pakar akan memilih pemenang Cabaran Dunia Habanos.
Program ini menampilkan kelas-kelas sifu dan syarahan, dipimpin oleh pakar terkenal dalam
dunia Habanos, dan dibawakan bersama di Seminar Antarabangsa, yang akan dirasmikan
pada hari Rabu 28 Februari.
Festival ini mengadakan lawatan ke ladang-ladang tembakau di Vuelta Abajo*, di Pinar
del Rio*, yang dianggap sebagai tanah terbaik di dunia untuk penanaman tembakau; serta
lawatan ke kilang-kilang.
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