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THE CIGARSHOP

Un cigar que rep
totes les atencions
Més de 450 havans i un total de 4.500 referències de tot tipus
de productes de tabac i per al fumador, en un sol establiment

I

per a la sobretaula... el millor en tabacs i articles per
a fumadors a The CigarShop, les botigues d’Andorra amb la més àmplia selecció. Si el que es busca no es troba
en aquests establiments especialitzats, no cal seguir buscant. En total, unes 4.500 referències; als més
de 450 cigars havans s’hi sumen
els d’altres procedències, però el
client no es perdrà en la varietat, ja
que els professionals de The CigarShop són dels més preparats per
assessorar en tot tipus de tabac.
La botiga situada a l’avinguda
Meritxell disposa de la cava de cigars més gran d’Europa i també
dels sistemes d’humidificació i climatització més moderns per assegurar el millor manteniment del ta-

bac. Segur que es troba el cigar per
a cada ocasió i conservat en les millors condicions possibles.
The CigarShop es va fundar el
1998 amb el propòsit de crear uns
establiments diferents, on la qualitat és primordial i fa tot el possible
perquè el cigar arribi en les millors
condicions possibles al moment en
què el client decideixi degustar-lo.
És precisament per aquest motiu
que els tabacs son comprovats i
posteriorment envasats hermèti-

LA CAVA
DE CIGARS
MÉS GRAN
D’EUROPA

cament abans de sortir de la botiga.
A més de tenir l’oferta de tabacs
més amplia del país, una oferta,
parlant només d’havans, de més
de 450 cigars –alguns dels quals
s’han deixat de produir–, i d’un
ventall de 160 referències que es
poden adquirir per unitats, a The
CigarShop diposen d’una smoking
room, on degustar tranquil·lament
el cigar escollit i assegurar-se que
la tria s’adequa als gustos propis.
També s’ofereix el servei de caves
privades per al seu màxim manteniment durant el temps que els clients ho necessitin. Els dependents
oferiran l’assessorament necessari
en la tria, seguint els gustos del client, que pot veure els cigars disponibles en un innovador servei dins

de les seves pròpies instal·lacions:
es tracta d’una gran pantalla tàctil
en la qual el client pot consultar tot
allò referent als productes que li interessen: varietats, formats, mar-

ques, preus, etc. Actualment, les
botigues The CigarShop, són considerades tot un referent en la comercialització de cigars.
www.thecigarshop.ad

