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 هابانو "Habano" منها  استوحىارتباطًا وثيقًا بالمدينة التي  اتاريخه، حيث ارتبط هو رمز للتقاليد والتفرد

 اسمه، هافانا

منها  استوحىوثيقًا بهذه المدينة، التي  على تأسيسها هذا العام، ويرتبط تاريخ هابانو ارتباطًا عام 500تحتفل هافانا بمرور 

 وجوده في عدة أماكن في جميع أنحاء المدينة.يمكنك استشعار . يمتد تاريخ هابانو في جميع أنحاء العاصمة الكوبية واسمه

 على: طضغمتعددة ، يرجى اللالطالع على البيان الصحفي للوسائط ال

https://www.multivu.com/players/uk/8500151-xxi-habanos-festival-tribute-to-havana/ 

ق بالطقوس للزائرين العثور على كل ما يتعلهو مؤسسة في حركة مستمرة. هنا يمكن ( Museo del Tabacoمتحف التبغ )

 سان كريستوبال دي ال هافاناالعالمة التجارية  ،في هافانا آخر لهابانوستمثيل . هابانوس المخلصين التي يتمتع بها مدخنو

"San Cristóbal de La Habana" يعود اسم برادو .Prado شارع في المدينة. يعتبر اسم ، إلىPaseo del Prado 

ومبنى ، 1838عام  الذي افتتح Gran Teatro de La Habanaاً للمباني الشهيرة، ومن بين المعالم البارزة مسرح موطن

 أهم ستة قصور في العالم. واحد من يعتبرو ،1929، والذي تم بناؤه عام الكابيتول في هافانا

 Habano: حيث تصنع بكرات السيجار الكوبية ،شهيرةال مصانع التبغ بهابانو مثلوهناك رموز أخرى ذات صلة 

Totalmente  منMano con Tripa Larga –  بالطريقة األكثر تقليدية:  مرشح طويليدوياً بالكامل مع المصنوعThe 

Real Fábrica de Tabacos Partagás  التبغ شعبية في المدينة. يُعرف مصانع هو واحد من أكثرFábrica de Tabaco 

Torcido El Laguito لزوار. وأخيًرا، يشتهربا ءً ثر المصانع حصرية وأكثرها احتفابأنه واحد من أكReal Fábrica de 

Tabaco Torcido La Corona .بكونه واحًدا من أكثر المباني الفريدة والبارزة في كوبا 

. وسيلقي هابانو سيجارب القتهاعو لها 500الــلذكرى السنوية في ا هافانا مدينةلتكريم  رئيسية المهرجان محاضرةسيخصص 

، مؤرخ مدينة هافانا. كما ستشهد هذه النسخة  Dr. Eusebio Leal Spenglerالدكتور أوزيبيو ليل سبينغلر  المحاضرة

، ملم( 170×  57)طول الحلقة  San Cristóbal de La Habana 1519مرطب من  500من  إلنتاج حصريعرًضا 

  المدينة.المصمم خصيًصا لالحتفال بذكرى 

الحدث ، حيث خصص هذا العام على مدنية هافاناعشر قرناً  ةخمسمرور بشكل خاص ب هابانوس اس ايه، أشادت كذلك

تحتفل بمرور التجارية التي  San Cristóbal de La Habana، باإلضافة إلى عالمة مدينةحتفا  بالالمسائي الترحيبي لال

 .إطالقهاعاًما على  20
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