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THE CIGAR 
SHOP
l’excel·lència en tabacs

T he Cigar Shop, fundada el 1998, és tot 
un referent del món del cigar a nivell 
internacional. Entre cigars, cigarretes, 
picadures, articles de fumador, entre 

d’altres. The Cigar Shop compta amb la més àmplia 
varietat de referències del país. Les seves prestatgeries 
poden albergar més de 350.000 cigars.

A la cava de cigars hi ha els sistemes d’humidificació 
i climatització més avantguardistes i innovadors que 
garanteixen la conservació dels seus tabacs en perfectes 
condicions. El personal de la botiga, al moment de la 
venda, supervisa i envasa hermèticament els productes 
per garantir-ne la conservació durant el màxim temps 
possible, un cop hagin sortit de l’establiment.

El client hi trobarà un servei és exquisit i es basa 
en els amplis coneixements del personal, altament 
qualificat, que aconsellarà els clients sobre el producte 
més adequat a les seves necessitats. The Cigar Shop està 
equipat amb modernes pantalles tàctils que informen de 
les característiques dels productes que es comercialitzen 
a l’establiment. A més, compten amb una “smoking 
room” a disposició dels clients i de 64 “lockers”, caves 
privades per custodiar les compres dels clients durant la 
seva estada a Andorra.

The Cigar Shop té tres establiments al país, dues 
botigues a Andorra la Vella i una altra al Pas de la Casa, 
on tenen totes les referències disponibles per als clients. 
Es pot afirmar que si algú busca un cigar o un tabac en 
concret i no el troba en aquests establiments, és molt 
possible que no ho trobi en tot Andorra.

www.thecigarshop.ad • 

Al nostre país, The Cigar Shop és l’empresa per definició pel que fa a la comercialització de 
tabac de la més fina qualitat, i destaca per comptar amb una envejable selecció de referències, 
pel tracte proper amb els seus clients i per l’acurada atenció dels seus professionals, tots formats 

per la prestigiosa firma internacional Habanos.

The Cigar Shop és la cava de 
cigars més gran d’Europa
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