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  تستضيف هافانا، التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين، مهرجان هابانوXXI  

 نجمتان بال منازع: ماركة ترينيداد وعالمة سان كريستوبال دي ال هافانا 

  يقدمHoyo de Monterrey  أولGran Reserva Cosecha 2013  مقاييس كوروناس المضاعفة مع

 ةالمتميز

مرة أخرى. سيعقد   XXIتستعد الستضافة مهرجان هابانوس ، 500تحتفل بالذكرى السنوية الـ ، العاصمة الكوبية التيهافانا

منتج الفريد من فبراير. وسيشارك عشاق هذا ال 22إلى  18، في الفترة من هابانوأكبر حدث دولي ألفضل تبغ في العالم، وهو 

 و Hoyo de Monterrey و San Cristóbal de La Habanaجميع أنحاء العالم في مهرجان سيشهد ظهور عالمات 

Trinidad. 

xxi-the-https://www.multivu.com/players/uk/8493751-لالطالع على األخبار اإلعالمية اضغط على: 

off/-kicks-festival-habanos 

شامل مليء باألنشطة المصممة الستكشاف بعض جوانب ثقافة  دولة ببرنامج 60من المتوقع أن يستمتع الحضور من أكثر من 

، باإلضافة إلى زيارات إلى المصانع ديل ريو *والت المزارع في فويلتا أباجو * في منطقة بينار : ج، ومن ضمنهاهابانوس

المسؤولة إلنتاج أكبر إطالق هذا العام. وتشمل أبرز الفعاليات األخرى أمسيات من أفضل الموسيقى الحية لفنانين عالميين 

 الم.هابانوس ومجموعة واسعة من المشروبات من مختلف أنحاء الع منتجات تذوقوالطهي في كوبا،  ونمشهورين، وأرقى فن

عاملين هو نقطة التقاء والتبادل للببداية مهرجان هابانوس. المعرض التجاري  فتتاييةاألمسيات االو المعرض التجاريسيحتفل 

في  Antiguo Almacén de la Madera y el Tabacoتقام في س، التي فتتاحيةالسهرة اال . كما ستحتفيفي صناعة التبغ

 عاًما . 20 التي استمير لمدة San Cristobal de La Habanaميناء هافانا، بعالمة 

خبراء معترف بهم في عالم هابانوس في الندوة الدولية. ستنظم الدورة  تحت اشراف، وخطابات رئيسية سيقدم البرنامج فصوالً 

 .تحدي هابانوس العالميالحادية والعشرون لمهرجان هابانوس، للسنة الثانية على التوالي، 

في  Hoyo de Monterrey Gran Reserva Double Coronas Cosecha 2013صصة لـ ستقام األمسية المخ

 ديسمبر، مع عشاء كوكتيل. 20يوم األربعاء  El Laguitoقاعة استقبال 

. وسيختتم الحدث بجوائز لعالمة ترينيداد 50الذكرى السنوية الـلمهرجان وستحيي ا في ختامفبراير  22في  العشاءيفلة  قامست

 ، حيث تذهب جميع العائدات إلى نظام الصحة العامة الكوبي.التقليدي Humidorsوالمزاد  هابانوهومبر 

 *جميع حقوق األسماء والعالمات محفوظة لمالكيها. 

 للتواصل: 

Young & Rubicam 
 "Carla Lladó كارال ليادو"

Tel: +34-669-54-69-09 

s.habanos@yr.compres 
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