
Habanos S.A. apresenta na Bulgária em estreia internacional o San Cristóbal de La Habana 
Prado 

HAVANA, 2 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- 

 O San Cristóbal de la Habana Prado será apresentado pela Kaliman Caribe Ltd. no dia 
4 de outubro na Boyana Presidence em Sófia, na Bulgária     

 A nova vitola é um produto exclusivo para Las Casas del Habano e Habanos 
Specialists 

A Habanos, S.A., por meio da Kaliman Caribe Ltd., distribuidora exclusiva para a Bulgária e outras 
regiões, faz o pré-lançamento mundial da nova vitola Prado (cepo 50 x 127 mm de 
comprimento) da marca San Cristóbal de la Habana. A vitola leva o nome de uma das ruas mais 
famosas de Havana, o Paseo del Prado, e é distribuída na clássica caixa de dez unidades da marca. 

Para ver a notícia em multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/8416151-habanos-
presents-cristobal-habana-prado/ 

A apresentação do San Cristóbal de la Habana Prado está programada para 4 de outubro na 
impressionante e inesquecível Boyana Presidence de Sófia, na Bulgária. Ao longo da noite, os 
apaixonados pelo melhor tabaco do mundo poderão saborear este novo Habano, bem como 
desfrutar de outras experiências projetadas para estimular os sentidos: uma seleção de produtos 
gourmet de várias marcas de primeira qualidade, animadas apresentações de música e dança e a 
presença de artistas famosos, entre outras atrações. 

A nova vitola leva no nome uma homenagem ao emblemático Paseo del Prado, a avenida que mais 
preserva e conta a rica história arquitetônica de Cuba. 

Ela amplia o portfólio San Cristóbal de la Habana, cujas vitolas são feitas totalmente à mão com tripa 
larga (bucha longa) por torcedores de charutos cubanos especializados com folhas de bucha e capa 
das melhores plantações de tabaco em Vuelta Abajo.* Este Habano destaca-se pelo blend de aroma 
leve a médio. 

A marca San Cristóbal de la Habana foi comercializada pela primeira vez em 1999, com uma gama 
de quatro vitolas cujos nomes correspondem às fortalezas da cidade construídas entre os séculos 
XVI e XIX pelos espanhóis para defender a praça principal de prováveis ataques: El Morro, La 
Fuerza, La Punta e El Príncipe.   

O produto lançado foi concebido exclusivamente para lojas Las Casas del Habano e Habanos 
Specialists. Este pequeno detalhe está inscrito na elegante e reluzente anilha que acompanha este 
Habano fabuloso. 

La Casa del Habano é uma rede internacional de lojas franqueadas especializadas na venda de 
Habanos. Nelas os fumantes mais exigentes podem apreciar o universo que rodeia esses renomados 
charutos. Essas exclusivas boutiques Habano se destacam por seu excelente serviço personalizado, 
informando os consumidores de acordo com suas preferências. Por outro lado, as lojas Habanos 
Specialists são varejistas que recebem essa distinção da Habanos, S.A. em diferentes mercados, 
contribuindo para difundir a cultura do Habano e de suas marcas famosas. 

A Kaliman Caribe é a distribuidora exclusiva de Habanos para Albânia, Armênia, Bulgária, Bósnia e 
Herzegovina, Croácia, Macedônia, Montenegro, Romênia, Sérvia e Eslovênia. Dez Casas del 
Habano e dois lounges Cohiba Atmosphere funcionam nessa região. 

* Denominações de origem protegidas 

Recursos gráficos: https://eshare.yr.com/fl/sq7EMxANE3 
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Para obter mais informações sobre a Habanos, S.A., acesse:     

http://www.habanos.com 

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

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

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

Contatos - Carla Lladó, Tel: +34932011028, press.habanos@yr.com 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/752367/San_Cristobal_De_La_Habana_Prado.jpg  
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