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T
he Cigar Shop es va fundar 
l’any 1998 i aquest any cele-
bra el seu quinzè aniversa-
ri. Aquestes botigues especi-

alitzades van néixer amb la idea de 
crear un espai únic, basat en l’aten-
ció personalitzada al client i l’espe-
cial cura per als productes que ofe-
reix. Actualment, The Cigar Shop 
està considerat un punt de referèn-
cia per als amants del tabac i comp-
ta amb la cava de cigars més gran 
d’Europa.

Hi podran trobar més de 450 refe-
rències de cigars havans (sense tenir 
en compte els procedents de Repú-
blica Dominicana, Nicaragua, etc.) i 
les seves estanteries tenen capacitat 
per emmagatzemar més de 350.000 
cigars, prenent com a referència el  
Montecristo nº4, actualment el ci-
gar havà més venut del món.  

The Cigar Shop compta amb els 
dispositius més sofisticats per con-
trolar la temperatura i humitat de 
l’establiment, vital per la bona con-
servació dels productes, i fa així 
tot el possible perquè el cigar arri-
bi en les millors condicions de gust 
i aroma al client. És precisament 
per aquest motiu que els cigars són 
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The Cigar Shop 
compta amb 
els dispositius 
més sofisticats 
per controlar la 
temperatura i 
humitat

comprovats i posteriorment enva-
sats hermèticament abans de sortir 
de la botiga. 

L’SMOKING ROOM/ Fidel a la seva filoso-
fia de constant innovació, The Cigar 
Shop ha modernitzat recenment la 
seva Smoking Room, un espai on el cli-
ent podrà degustar tranquil·lament 
el cigar escollit i assegurar-se que la 
tria s’adequa als seus gustos. També 
s’ofereix el servei de caves privades 
per al seu màxim manteniment du-
rant el temps que els clients ho ne-
cessitin.

A més a més, l’establiment comp-
ta amb una completa pàgina web, 
www.thecigarshop.ad, a través de la 
qual es poden consultar tots els pro-
ductes que ofereix i les seves carac-
terístiques.

The Cigar Shop és doncs la meca 
de tots els amants dels cigars; si no 
hi  troben el producte que busquen, 
no cal que segueixin buscant, el més 
provable és que aquest no es comer-
cialitza a Andorra.

Més informació a:
www.thecigarshop.ad


