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Degustar
el sabor del fum

Assaborir un bon cigar és compa-
rable a tastar un bon vi. No en va,
els fumadors experts asseguren
que tasten el sabor del fum, per-
què les glàndules gustatives són el
millor conductor del plaer d’un
cigar. Una bocanada, en què es pa-
ladegen la complexitat i l’assolida
combinació dels sabors presents
en un cigar, és comparable al plaer
que provoca un vi excel·lent o un
menjar exquisit. The CigarShop, la
botiga de referència a Andorra en
el selecte món del tabac i que
compta amb disset anys d’expe-
riència, ja s’ha convertit en tot un
temple per als amants del millor
tabac: ofereix més de 4.500 refe-
rències entre les quals destaquen
450 cigars havans, una paleta va-
riada per satisfer tots els gustos
dels consumidors. 
L’establiment, situat al número 40
de l’avinguda Meritxell, disposa
també dels sistemes més avançats
d’humidificació i climatització per
garantir la màxima qualitat i el
manteniment íntegre de les pro-
pietats dels cigars. Amb un tracte
exclusiu i un servei totalment per-
sonalitzat, l’oferta es complementa
amb un sala de fumadors ade-
quada a la normativa vigent, on els
clients poden gaudir amb la calma
que requereix el plaer d’un bon
havà.  

THE CIGARSHOP
UNA DE LES CAVES
MÉS GRANS DEL
CONTINENT

L’avinguda Meritxell d’Andorra la
Vella acull un dels establiments de
referència en el món dels cigars i el
tabac. The CigarShop disposa
d’una de les caves més importants
d’Europa, que ara també es pot
trobar a la xarxa (www.thecigar-
shop.ad). La pàgina web té l’ob-
jectiu de facilitar i apropar al
màxim la informació als seus
clients sobre l’àmplia selecció de
productes que es venen físicament
a Andorra. Des de cigarretes fins a
picadura i cigars, amb una espe-
cial atenció per als cigars Pre-
mium.

El Cohiba Car Edition ‘FIBRA DE CARBONI’

s’adapta a tot tipus de vehicles i no necessita

instal·lació. Permet omplir fàcilment l’humidor

abans de cada viatge. A més, compta amb un

protector antixoc de cautxú que augmenta la

seva resistència.

Podrà trobar al seu interior 12 magnífics cigars

Cohiba Segle VI.

Preu: 555 €

Humidor Porsche Design

P’3681 de fibra de carboni,

amb humidificador integrat

i capacitat per a 50 cigars.

Preu: 1.050 €

www.thecigarshop.ad
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