
 

La Casa del Habano celebra seu 30º aniversário  

- La Casa del Habano, a Habanos, S.A. rede internacional de lojas especializadas franqueadas 
em mais de 60 países, celebra seu 30º aniversário 

- Juan López Selección Especial é a bitola selecionada pela Habanos, S.A. em 2020, em 
comemoração aos 150 anos da marca e do 30º aniversário da criação da La Casa del Habano 

- O Festival Habanos alcança sua metade e apresenta o Montecristo Herederos no 85º 
aniversário da marca 

HAVANA, 26 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A XXII edição do Festival Habanos comemora uma 
data muito especial: o 30º aniversário do nascimento da La Casa del Habano, a cadeia internacional 
altamente especializada de lojas de venda, celebração e promoção dos Habanos e de sua cultura. Por 
essa razão, a segunda noite de destaque do Festival, marcando a metade do evento, é dedicada a 
essa celebração. O Laguito Protocol Hall realizará o jantar de gala com a mais fina gastronomia 
cubana e apresentações de artistas internacionais renomados. 

Para visualizar o comunicado para a imprensa em multimídia, clique aqui: 
https://www.multivu.com/players/uk/8696851-la-casa-del-habano-30th-anniversary/ 

Para celebrar esse aniversário, a Habanos S.A. apresenta a Juan López Selección Especial (52 mm 
de circunferência do anel x 170 mm de comprimento), que foi lançada especialmente com 25 Habanos 
de dimensões exclusivas e fumo agradável. Todos feitos “totalmente a mano con tripa larga – 
totalmente à mão com bucha larga”, depois de uma cuidadosa seleção das folhas da capa, bucha e 
capote, das famosas várzeas da área mais prestigiosa de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río*, 
Cuba* e produzidos por enroladores de charutos cubanos especializados. Juan López Selección 
Especial será somente distribuída na rede de franquia da La Casa del Habano. 

Além disso, durante esse evento noturno, também faremos homenagem à marca Montecristo, uma 
das mais reconhecidas do portfólio dos Habanos, em comemoração ao seu 85º aniversário, com a 
apresentação da nova bitola Herederos (47 mm de circunferência do anel x 162 mm de comprimento), 
o qual é apresentado em uma caixa especial com 20 Habanos exclusivamente para esta cadeia 
especial da La Casa del Habano e de lojas especializadas Habanos.  

A La Casa del Habano é a rede internacional de lojas especializadas sob franquia, dedicada à 
apreciação e cultura dos Habanos. A rede, presente em mais de 60 países, tem 155 lojas que 
constituem uma plataforma de lançamento de novos produtos e que tem papel importante no 
desenvolvimento de mercados emergentes.  

*(P.A.O.) Protected Appellations of Origin (denominações de origem protegidas) 

 

Material gráfico: Link  

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1094292/La_Casa_del_Habano_30th_Anniversary.jpg 
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