
 
 
Besök	  världens	  ledande	  cigarrland,	  Dominikanska	  republiken.	  
	   
Santo	  Domingo	  blev	  den	  nya	  världens	  första	  huvudstad	  och	  det	  är	  något	  som	  invånarna	  är	  
stolta	  över.	  Varje	  kväll	  smeker	  solen	  staden	  som	  i	  en	  hyllning	  vid	  fortet	  Alcazar	  de	  Colon,	  som	  
byggdes	  1511	  åt	  den	  store	  upptäckresanden	  Christoffer	  Columbus	  son,	  Diego	  Columbus.	  
	  	  
Öns	  invånare,	  the	  Tainos,	  var	  de	  första	  att	  röka	  handgjorda	  cigarrer.	  Dominikanska	  
republiken	  är	  världens	  ledande	  cigarrproducent,	  här	  tillverkas	  mer	  än	  200	  miljoner	  av	  de	  500	  
miljoner	  premiumcigarrer	  på	  världsmarknaden	  
	  

	  
	  	  
Med	  varsamma	  händer	  
Cigarrindustrin	  har	  lett	  till	  bättre	  levnadsvillkor	  på	  Dominikanska	  republiken	  och	  
fabriksägarna	  visar	  stolt	  upp	  sina	  produktionsanläggningar	  för	  besökarna.	  Tobaksfabrikerna	  
ligger	  belägna	  i	  vackra	  landskap	  och	  omges	  av	  stora	  odlingsområden	  där	  tobaksplantan	  växer.	  
Ett	  besök	  på	  en	  tobaksfabrik	  är	  en	  intressant	  upplevelse	  för	  alla,	  för	  även	  om	  du	  inte	  röker	  
själv	  är	  det	  spännande	  att	  se	  hur	  tillverkningen	  går	  till.	  Det	  är	  en	  lång	  process	  att	  tillverka	  en	  
cigarr,	  ett	  tobaksblad	  passerar	  ungefär	  200	  händer	  innan	  den	  tillslut	  blir	  en	  cigarr	  klar	  för	  att	  
tändas.	  
	  	  



	  
	  
Världens	  största	  
Den	  första	  cigarrfabriken,	  Tabacalera	  de	  Garcia,	  öppnades	  1968	  i	  La	  Romana.	  Fabriken	  är	  nu	  
världens	  största	  och	  har	  4	  800	  anställda	  och	  producerar	  650	  miljoner	  maskintillverkade	  
cigarrer	  och	  40	  miljoner	  handrullade	  cigarrer	  årligen.	  
	  	  
En	  van	  cigarrarbetare	  kan	  rulla	  250	  cigarrer	  om	  dagen	  och	  cigarren	  är	  klar	  att	  rökas	  så	  snart	  
den	  lämnar	  händerna	  på	  den	  som	  rullat	  den.	  
	  	  
Premium	  cigarrer	  lagras	  mellan	  tre	  veckor	  och	  tre	  år	  i	  en	  källare	  som	  håller	  en	  konstant	  
temperatur	  på	  23.9	  °	  C	  och	  en	  luftfuktighet	  på	  68	  %.	  I	  källaren	  ryms	  5	  741	  miljoner	  cigarrer.	  
Varje	  tisdag	  och	  torsdag	  välkomnar	  Tabacalera	  de	  Garcia	  alla	  besökare	  över	  18	  år	  som	  vill	  se	  
hur	  produktionen	  går	  till.	  Besöket	  kostar	  inget	  och	  man	  får	  se	  allt	  utom	  källarförvaringen.	  
	  	  
De	  kungliga	  slätterna	  
General	  Cigar	  Company	  är	  den	  nästa	  största	  cigarrfabriken	  på	  Dominikanska	  republiken	  och	  
de	  flesta	  av	  landets	  tobaksplanteringar	  är	  belägna	  i	  Santiago	  de	  los	  Caballeros	  samt	  i	  Cibao	  
Valley.	  Christopher	  Columbus	  kallade	  detta	  område	  Vega	  Real	  –	  de	  kungliga	  slätterna	  –	  på	  
grund	  av	  den	  bördiga	  jorden	  och	  den	  frodiga	  växtligheten.	  
	  	  
Santiago	  är	  landets	  näst	  största	  stad	  med	  1,2	  miljoner	  invånare.	  Staden	  grundades	  av	  30	  
herrar	  år	  1495	  och	  anses	  vara	  aristokratins	  vagga	  på	  Dominikanska	  republiken.	  
	  	  	  
På	  en	  kulle	  mitt	  inne	  i	  Santiago	  ligger	  monumentet,	  Monumento	  a	  los	  Héroes	  de	  la	  
Restauración.	  Man	  skulle	  kunna	  tro	  att	  det	  är	  en	  hyllning	  till	  cigarrer,	  men	  monumentet	  
uppfördes	  1944	  under	  General	  Rafael	  Trujillo	  Molinas	  diktatur	  (han	  styrde	  landet	  1930-‐
1961)	  för	  att	  uppmärksamma	  hundraårsjubileet	  av	  det	  Dominikanska	  frihetskriget.	  
	  	  
General	  Cigar	  Company	  producerar	  många	  utav	  världens	  främsta	  och	  bästa	  säljande	  cigarrer	  
och	  Scandinavian	  Tobacco	  Group,	  med	  bas	  i	  Danmark	  är	  deras	  nästa	  största	  kund.	  
	  



	   	  
	  
Cigarrfestival	  
Även	  om	  man	  inte	  är	  en	  rökare	  så	  är	  ett	  besök	  på	  en	  eller	  två	  cigarrfabriker	  nästan	  ett	  måste	  
då	  man	  befinner	  sig	  på	  Dominikanska	  republiken.	  Fabrikerna	  är	  lätta	  att	  finna,	  speciellt	  de	  
runt	  Santiago	  och	  i	  Cibao	  Valley.	  
	  	  
Den	  årliga	  cigarrfestivalen,	  Procigar	  Festival,	  som	  går	  av	  stapeln	  i	  februari	  är	  en	  unik	  och	  
minnesvärd	  upplevelse	  som	  inte	  finns	  att	  finna	  någon	  annan	  stans	  i	  cigarrvärlden.	  Här	  
kombineras	  information,	  underhållning	  samt	  fritidsaktiviteter	  med	  det	  allra	  bästa	  premium	  
cigarrerna.	  
	  	  
Ett	  av	  festivalens	  mest	  uppskattade	  inslag	  är	  att	  besökarna	  på	  plats	  kan	  träffa	  de	  största	  
cigarrproducenterna	  i	  världen	  och	  samtidigt	  som	  de	  prövar	  deras	  cigarrer	  ha	  en	  dialog	  med	  
dem.	  Här	  umgås	  man	  i	  en	  internationell	  gemenskap	  med	  likasinnade	  entusiaster	  -‐	  
cigarrtillverkare,	  återförsäljare	  och	  konsumenter.	  
	  	  
Procigar	  Festival	  inleds	  i	  Punta	  Cana	  och	  här	  finns	  stranden,	  den	  tropiska	  solen	  samt	  roliga	  
strandaktiviteter	  som	  snorkling	  och	  ridning.	  Det	  är	  också	  möjligt	  att	  besöka	  Tabacalera	  de	  
García	  i	  La	  Romana.	  (se	  www.procigar.org).	  
	  	  
För	  att	  få	  mer	  information	  om	  Dominikanska	  republikens	  cigarrproduktion	  se:	  
http://www.internationalamateurdecigare.com/iadc-‐special-‐issue-‐read-‐online/	  
	  	  
Om	  Dominikanska	  republiken	  
Christopher	  Columbus	  var	  den	  första	  turisten	  som	  hade	  vägarna	  förbi	  Dominikanska	  republiken	  
år	  1492.	  Sedan	  dess	  har	  många	  turister	  varit	  på	  semester	  i	  landet	  –	  bland	  annat	  de	  fem	  miljoner	  
som	  besökte	  Dominikanska	  republiken	  år	  2014.	  Dominikanska	  republiken	  har	  mer	  än	  25	  
specialdesignade	  golfbanor	  och	  har	  flera	  gånger	  utsetts	  till	  den	  bästa	  golfdestinationen	  i	  
Karibien	  och	  Latinamerika	  av	  det	  internationella	  golfförbundet.	  Dessutom	  bjuder	  landet	  på	  
lyxresorter,	  en	  fantastisk	  natur,	  sofistikerade	  storstäder	  och	  charmiga	  byar	  fyllda	  med	  värme	  
och	  vänliga	  dominikaner	  
	  	  
Kontaktinformation:	  
Om	  du	  behöver	  mer	  information	  om	  Dominikanska	  republiken	  så	  kontakta	  gärna:	  
	  	  
Dominican	  Republic	  Tourist	  Office	  i	  Stockholm	  
Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  Direktör	  
E-‐mail:	  p.polanco@godominicanrepublic.com	  



Telefon:	  +46	  (0)8-‐120	  205	  37	  
	  	  
eller:	  
	  	  
Target	  Tourism,	  Trade	  &	  Press	  
Pia	  Klitten	  Sørensen,	  	  
E-‐mail:	  pia@target-‐tourism.dk	  
Telefon:	  +45	  8680	  1025	  
Mobil:	  +45	  2452	  1025	  
	  	  
Du	  hittar	  fler	  bilder	  i	  mediedatabasen	  på	  vår	  hemsida:	  	  
http://www.godominicanrepublic.com/press/media-‐photo-‐galleries	  


