


Cigary Horacio boli prvý krát vyrobené v Kostarike a boli výsledkom stretnutia troch  
nadšencov na začiatku tretieho tisícročia.  Dnes sú už kľúčovými hráčmi vo svete  
karibských cigár, kvôli ich jedinečnej znalosti každej fázy od dizajnu až po distribúciu.

Po niekoľkých mesiacoch prevádzky však traja priatelia presunuli výrobu z Kostariky  
do Nikaragui - presnejšie do Esteli, centra luxusných cigár - v snahe sa neustále 
zdokonaľovať. Niektoré z najkvalitnejších cigár v skutočnosti pochádzajú z Nikaragui, 
ktorá tak ponúka aj bohaté skúsenosti v oblasti ich výroby. Voľba a výber tých  
najlepších tabakov umožňujú vytvoriť produkt hodný označenia haute couture.  
Dôsledná a starostlivá práca umožnila značke získať v krátkom čase značný podiel na trhu.

Tak si získala milovníkov kvalitných cigár. Výrobky sú vysokej kvality, keďže každá ciga-
ra je ušúľaná ručne výlučne z celých listov len tými najskúsenejšími majstrami, tzv. 
torcedores.     Dobre naplnené cigary sú na dotyk pevné.  Krycie listy sú veľké a hod-
vábne a cigary sa do nich balia veľmi dôsledne a starostlivo. Kreatívny team reaguje  
na podnety od milovníkov cigár a predstavuje nové výrobky, aby vyšiel v ústrety me-
niacim sa chuťám a požiadavkam nadšencov.

PRÍBEH CIGÁR HORACIO



HORACIO V
Táto veľkolepá cigara typu Short Magnum stojí na pevných nohách a olejnatý krycí list 
jej prepožičiava komplexné a bohaté vône sušeného ovocia a zeleného korenia. 

Vďaka jej príkladnému zloženiu môžete zachytiť čerstvé vône suchej trávy a lesného 
porastu. Prvé pramienky dymu prinášajú na podnebie dlhotrvajúci zážitok.  
Harmonické vône vzácnych drevín a orechov podnebie ďalej nežne láskajú.

Jej relatívna sila a niekoľko korenistých tónov z tejto cigary robia spoločníka, 
ktorého človek len tak ľahko neopustí.

Typ Rozmer (inch) Rozmer (mm) Počet ks v krabici hmotnosť (g/cigaru)

Short Magnum 4 3/4 x 54 121 x 21.43 15 16 g

Krycí list:   Ekvádor
Viazací list: Nikaragua
Náplň:    Kostarika - Nikaragua



HORACIO VIII
Táto malá cigara typu Robusto je na dotyk veľmi pevná. Tabak uvoľňuje intenzívne 
arómy, ktoré nám pripomínajú naše prechádzky lesom. Lesný porast so svojou vôňou 
suchých bylín a zemitými tónmi sa snúbi s korenistými aromatickými dozvukmi.

Zapálite ju rýchlo a ľahko. Prvé pramienky dymu prinášajú so sebou vôňu korenín 
a vzácnych drevín plnú sily a intenzity. Sila sa stáva jemnejšou a vyváženejšou, 
pričom si zachováva stále svoj drevitý charakter a vytvára množstvo dymu,  
ktoré je pri danej veľkosti pozoruhodné. 

Táto malá vitola je silná a komplexná, pričom pri tejto značke opäť potvrdzuje  
majstrovstvo v tvorbe tabakových zmesí.

Typ Rozmer (inch) Rozmer (mm) Počet ks v krabici hmotnosť (g/cigaru)

Petit Robusto 3 3/4 x 54 96 x 21.43 15 13 g

Krycí list:   Kostarika - Nikaragua
Viazací list: Nikaragua
Náplň:    Kostarika - Nikaragua



HORACIO COLLOSO LIMITADA 2015
Táto cigara typu Maduro je dokonale plná a je kvalitne vyrobená. Jej lesklý a ole-
jnatý krycí list je predzvesťou toho, že strávite čas v príjemnej spoločnosti.

Čerstvé lesné vône a zemité tóny podporujú tóny praženej kávy, ktorá nás 
privádza späť do detstva.

Chuť sa postupne vyvažuje a objavujú sa náznaky maslových tónov, ktoré sú 
pohladením pre podnebie. Chuť v ústach je plná a opantáva zmysly tak, že v sna-
he vychutnať si tento zážitok čo najdlhšie mnohí riskujú popálené prsty. 

Niet pochýb o tom, že táto cigara je jednou z najúspešnejších v tomto formáte.

Typ Rozmer (inch) Rozmer (mm) Počet ks v krabici hmotnosť (g/cigaru)

Gordo 5 3/4 x 60 146 x 23.81 15 22 g

Krycí list:   Kostarika - Nikaragua
Viazací list: Nikaragua
Náplň:    Kostarika - Nikaragua
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