
 
 
Cigarens vej 
 
Besøg	  verdens	  førende	  cigarland,	  Den	  Dominikanske	  Republik	  
	  
Santo	  Domingo	  blev	  den	  nye	  verdens	  første	  hovedstad,	  og	  befolkningen	  er	  aldeles	  
stolt	  af	  at	  være	  den	  spanske	  erobrings	  ældste	  datter.	  Hver	  aften,	  hylder	  solen	  byen	  
ved	  at	  kærtegne	  fæstningen	  Alcazar	  de	  Colon,	  bygget	  1511	  for	  Diego	  Columbus,	  
den	  store	  italienske	  opdagelsesrejsendes	  søn.	  
Øens	  indfødte,	  Tainos,	  var	  de	  første,	  der	  røg	  håndlavede	  cigarer.	  Med	  en	  
produktion	  på	  flere	  end	  200	  millioner	  af	  500	  millioner	  førsteklasses	  cigarer	  på	  
verdensmarkedet	  er	  Den	  Dominikanske	  Republik	  verdens	  førende	  cigarproducent.	  
	  

	  
	  	  	  
Nænsomme	  hænder	  
Cigarindustrien	  bragte	  velstand	  til	  dele	  af	  Den	  Dominikanske	  Republik,	  og	  
fabriksejerne	  viser	  stolte	  deres	  produktionsanlæg	  for	  besøgende.	  Man	  behøver	  
ingen	  forudsætninger	  eller	  erfaring	  som	  ryger	  for	  at	  få	  udbytte	  af	  at	  besøge	  
tobaksfabrikker,	  der	  ligger	  i	  smukke	  landskaber	  og	  store	  opdyrkede	  områder,	  der	  
naturligvis	  fortrinsvis	  dækkes	  af	  tobaksplantager.	  
Cigarens	  vej	  fra	  mark	  til	  rygerens	  læber	  er	  en	  lang	  proces,	  hvor	  det	  skønnes,	  at	  et	  
tobaksblad	  skal	  gennem	  200	  nænsomme	  hænder,	  før	  det	  som	  færdig	  cigar	  er	  klar	  
til	  rygning.	  
	  
Verdens	  største	  
Den	  første	  cigarfabrik,	  Tabacalera	  de	  Garcia,	  blev	  åbnet	  i	  1968	  i	  byen	  La	  Romana.	  
Fabrikken	  er	  nu	  verdens	  største,	  beskæftiger	  4.800	  mennesker	  og	  	  



producerer	  årligt	  650	  millioner	  cigarer	  på	  maskine	  og	  40	  millioner	  håndlavede	  
cigarer.	  En	  dygtig	  medarbejder	  kan	  rulle	  250	  cigarer	  om	  dagen.	  
En	  cigar	  er	  ikke	  klar	  til	  at	  blive	  røget,	  når	  den	  forlader	  cigarrullerens	  hånd.	  
Førsteklasses	  cigarer	  opbevares	  mellem	  tre	  uger	  og	  tre	  år	  i	  en	  kælder	  med	  plads	  til	  
5.741.000	  cigarer.	  Kælderen	  har	  en	  konstant	  temperatur	  på	  23,9	  º	  C	  og	  en	  
luftfugtighed	  på	  68	  %.	  
Som	  turist	  kan	  man,	  hvis	  man	  er	  fyldt	  18	  år,	  tirsdag	  og	  torsdag	  gratis	  besøge	  
Tabacalera	  de	  Garcia	  og	  se	  alle	  faser	  i	  produktionen,	  men	  i	  kælderen	  er	  der	  adgang	  
forbudt.	  
	  

	  
	  
De	  kongelige	  sletter	  
Den	  Dominikanske	  Republiks	  næststørste	  cigarfabrik,	  General	  Cigar	  Compagny,	  og	  
de	  fleste	  af	  landets	  tobaksplantager	  ligger	  i	  Santiago	  de	  los	  Caballeros	  i	  Cibao.	  
Christopher	  Columbus	  kaldte	  området	  Vega	  Real	  -‐	  de	  kongelige	  sletter	  -‐	  på	  grund	  
af	  dets	  frugtbare	  jord	  og	  frodige	  vegetation.	  	  
Santiago	  er	  landets	  næststørste	  by	  med	  1,2	  millioner	  indbyggere.	  Den	  blev	  
grundlagt	  i	  1495	  af	  30	  herrer	  og	  anses	  for	  at	  være	  Den	  Dominikanske	  Republiks	  
aristokratiske	  vugge.	  De	  få	  lykkelige	  aristokrater	  dominerer	  fortsat	  landets	  
politiske	  og	  sociale	  liv.	  
På	  en	  bakke	  i	  Santiagos	  centrum	  står	  det	  søjleformede	  Monumento	  a	  los	  Héroes	  de	  
la	  Restauración,	  som	  man	  nemt	  kunne	  tro,	  er	  en	  hyldest	  til	  cigaren,	  men	  
monumentet	  blev	  opført	  i	  1944	  af	  diktatoren,	  general	  Rafael	  Leónidas	  Trujillo	  
Molina,	  der	  styrede	  landet	  med	  jernnæve	  fra	  1930	  til	  1961,	  for	  at	  markere	  100-‐
året	  for	  uafhængighedskrigens	  afslutning.	  
General-‐fabrikken	  fremstiller	  mange	  af	  verdens	  mest	  kendte	  og	  solgte	  
cigarmærker,	  og	  Scandinavian	  Tobacco	  Group	  med	  hovedsæde	  i	  Danmark,	  er	  
fabrikkens	  næststørste	  kunde.	  
	  

	  
	  
Cigarfestival	  
På	  en	  ferie	  i	  Den	  Dominikanske	  Republik	  er	  det	  oplagt	  at	  besøge	  en	  eller	  flere	  
cigarfabrikker	  -‐	  også	  selv	  om	  man	  ikke	  er	  ryger.	  Der	  findes	  ikke	  nogen	  afmærket	  



rute	  mellem	  fabrikkerne,	  men	  de	  er	  nemme	  at	  finde	  -‐	  især	  i	  omkring	  Santiago	  og	  i	  
Cibao-‐dalen.	  
Hvert	  år	  i	  februar	  holdes	  Procigar	  Festival,	  der	  er	  en	  virkelig	  unik	  og	  mindeværdig	  
oplevelse	  uden	  sidestykke	  i	  cigarindustrien.	  Her	  kombineres	  
uddannelsesmuligheder,	  underholdning,	  fritidsaktiviteter	  med	  masser	  af	  
muligheder	  for	  at	  ryge	  cigarer	  i	  verdensklasse.	  En	  af	  festivalens	  største	  
attraktioner	  er,	  at	  gæsterne	  kan	  komme	  i	  dialog	  med	  branchens	  største	  
beslutningstagere,	  mens	  der	  ryges	  cigarer,	  og	  hygge	  sig	  i	  internationalt	  selskab	  af	  
ligesindede	  entusiaster	  -‐	  cigarfabrikanter,	  forhandlere	  og	  forbrugere.	  
Procigar-‐festivalen	  starter	  i	  Punta	  Cana,	  hvor	  man	  kan	  slappe	  af	  på	  stranden	  under	  
den	  tropiske	  sol,	  konkurrere	  i	  sjove	  strandaktiviteter,	  snorkle	  og	  ride.	  Man	  kan	  
også	  besøge	  Tabacalera	  de	  García	  i	  La	  Romana	  (se	  www.procigar.org).	  
	  
Læs	  mere	  om	  Den	  Dominikanske	  Republiks	  cigarproduktion	  på	  
http://www.internationalamateurdecigare.com/iadc-‐special-‐issue-‐read-‐online/	  
	  
	  
Om	  Den	  Dominikanske	  Republik	  
Christopher	  Columbus	  var	  den	  første	  turist,	  der	  lagde	  vejen	  forbi	  Den	  Dominikanske	  
Republik	  tilbage	  i	  1492.	  Siden	  har	  mange	  flere	  turister	  været	  på	  ferie	  i	  landet	  –	  blant	  
andre	  de	  fem	  millioner,	  der	  besøgte	  Den	  Dominikanske	  Republik	  i	  2014.	  Den	  
Dominikanske	  Republik	  har	  flere	  end	  25	  specialdesignede	  golfbaner	  og	  er	  flere	  gange	  
blevet	  kåret	  som	  den	  bedste	  golfdestination	  i	  Caribien	  og	  Latinamerika	  af	  Den	  
Internationale	  Sammenslutning	  af	  Golfoperatører.	  Desuden	  tilbyder	  landet	  
luksusressorter,	  en	  fantastisk	  smuk	  natur,	  sofistikerede	  storbyer	  og	  charmerende	  
landsbyer	  fyldt	  med	  varme	  og	  venlige	  dominikanere.	  
	  	  
Kontaktinformation:	  	  
	  
Hvis	  du	  har	  brug	  for	  yderligere	  information	  om	  den	  Dominikanske	  Republik,	  så	  
kontakt	  venligst:	  
	  	  
Dominican	  Republic	  Tourist	  Office	  i	  Stockholm	  
Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  Direktør	  
E-‐mail:	  p.polanco@godominicanrepublic.com	  
Telefon:	  +46	  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	  kan	  finde	  flere	  billeder	  i	  mediedatabasen	  på	  vores	  website:	  	  
	  	  
http://www.godominicanrepublic.com/press/media-‐photo-‐galleries	  
	   
  



 


