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Dominikaaninen tasavalta hallitsee sikarien maailmaa 

 
Dominikaaninen tasavalta hallitsee sikariteollisuutta tuottamalla 210 miljoonaa 
käsin käärittyä sikaria vuosittain. Maassa valmistetaan lähes puolet maailman 
sikareista. Tällä viikolla Dominikaanisessa tasavallassa vietetään jo 
kymmenennen kerran Procigar-festivaalia. Se on ainutlaatuinen ja unohtumaton 
sikaritapahtuma.  
 
Dominikaaninen  tasavalta  hallitsee  tupakkalaatujen  makujen  monivivahteiset  
yhdistelmät.  Tupakkatuotteiden  viennistä  ja  tupakan  viljelystä  lähialueilla  saadut  tulot  
nousevat  600  miljoonaan  dollariin.  Dominikaanisesta  tasavallasta  on  tullut  maailman  
sikarituotannon  keskus.  

 
Vuonna  1992  perinteisimmät  ja  vaikutusvaltaisimmat  sikareiden  valmistajat  
Dominikaanisessa  tasavallassa  perustivat  Procigar-järjestön.  Sen  tarkoituksena  on  
valvoa  maailman  parhaimpana  sikareiden  valmistaja-  ja  vientimaana  tunnetun  maan  
hyvää  nimeä  ja  ajaa  alan  etuja.  
 
Procigar  Festival  2017  järjestetään  tällä  viikolla  (19.–24.2.)  Dominikaanisessa  
tasavallassa.  Se  alkaa  Punta  Canasta,  jossa  vieraat  voivat  festivaalin  lomassa  
rentoutua  rannalla  trooppisen  auringonpaisteen  alla,  harrastaa  ranta-aktiviteettejä,  
snorklata  tai  vaikkapa  ratsastaa  valtameren  rannalla.  
  
Yksi  sikarifestivaalin  vetovoimatekijöistä  on,  että  vierailla  on  mahdollisuus  keskustella  
henkilökohtaisesti  alan  parhaiden  sikarinkäärijöiden  kanssa.  
  
Sikareita  valmistetaan  perheyrityksistä  isoihin  kansainvälisiin  yrityksiin,  pohjoisesta  
etelään  ja  Santiagosta  La  Romanaan.  Yhteistä  kaikille  tällä  käsityöalalla  toimiville  on  
intohimo  teollisuudenalaa  kohtaan.  
  
–  Isäni  on  aina  sanonut  minulle,  että  joka  sekunti  ja  joka  päivä  jokin  asia  voi  mennä  
pieleen  tehtaissamme.  Niinpä  johdan  valmistusta  siten,  että  valvon  raaka-aineita  ja  
varmistan,  että  reseptejä  noudatetaan  tarkoin  oikein.  Arturo  Fuente  Factory  koostuu  
itse  asiassa  useasta  pienestä  yksiköstä,  joita  minä  ja  isäni  johdamme.  En  ole  koskaan  



vieraillut  muissa  tehtaissa.  En  tiedä,  miten  he  työskentelevät.  En  myöskään  polta  
muiden  valmistamia  sikareita,  kertoo  Carlito Fuente  Tabacalera  Fuentesta.  
  
Elämykset  voivat  jatkua  askeleen  eteenpäin  maailman  sikaripääkaupungissa,  Santiago  
de  los  Caballerosissa,  jossa  vierailla  on  mahdollisuus  tutustua  tupakkaviljelmiin  ja  
sikaritehtaisiin.  Tunnettuja  tehtaita  ovat  muun  muassa  General  Cigar,  Davidoff,  
Quesada  Cigars,  La  Aurora,  De  Los  Reyes  Cigars,  Tabacalera  La  Alianza-EP  Carrillo,  
La  Flor  Dominicana,  Tabacalera  Palma,  PDR  Cigars  ja  Cigar  Family  Charitable  
Foundation.  Samalla  on  mahdollisuus  kokea  upeita  seikkailuntäyteisiä  retkiä,  
purjehduksia  katamaraanilla  pohjoista  rantaviivaa  myöten,  osallistua  mielenkiintoisiin  
seminaareihin  tai  hyväntekeväisyyspokeriturnauksiin  tai  vaikkapa  Merengue-tunneille.  
    
Iltaisin  vieraille  on  tarjolla  upeita  gaalaillallisia,  huippuluokan  juomia  ja  herkullista  
paikallista  ruokaa,  iloista  tanssia  ja  Dominikaanisen  tasavallan  vieraanvaraisuutta  –  
kaikki  tämä  parhaiden  korkealuokkaisten  sikarien  ympärillä.  
  
Procigar  isännöi  myös  hyväntekeväisyyshuutokauppaa  tapahtuman  päätösillallisella.  
Huutokaupan  tuotto  ohjataan  voittoa  tavoittelemattomalle  sairaiden  lasten  järjestölle,  
Voluntariado  de  Jesús  con  los  Niños  ja  vähävaraisten  vanhusten  hoitokodille,  Sociedad  
San  Vicente  de  Paul  sekä  vapaussodan  100-vuotisjuhlavuoden  muistomerkille  
Monumento  a  los  Heroes  de  la  Restauración.  
  
Lue  lisää  Dominikaanisen  tasavallan  Procigar  Festivalista:  http://procigar.org/  
  
Lisätietoja: 
Dominican Republic Tourist Office Tukholmassa Target Tourism, Trade & Press  
Patricia Polanco de Olmos, johtaja  Pia Klitten Sørensen  
Sähköposti: p.polanco@godominicanrepublic.com Sähköposti: pia@target-tourism.dk  
Puhelin: +46 8 120 205 37   Puhelin: +45 8680 1025  

Matkapuhelin: +45 2452 1025  
   
Lisää kuvia löydät kotisivujemme mediatietokannasta: http://www.godominicanrepublic.com/press/media-
photo-galleries  
  
Dominikaaninen tasavalta  
Dominikaanisen tasavallan upeaa trooppista paratiisia ympäröi Atlantin valtameri pohjoisessa ja 
Karibianmeri etelässä. Dominikaanisessa tasavallassa on lähes 1 000 mailia (1 609 km) rantaviivaa, 250 
mailia (402 km) maailman parhaita rantoja, upeita lomakohteita ja hotelleja sekä monipuoliset urheilu-, 
rentoutumis- ja huvittelumahdollisuudet. Dominikaanisessa tasavallassa voi heittäytyä merenguen 
kutsuvaan rytmiin, majoittua luksushotelleissa, tutustua muinaisiin jäännöksiin, nauttia herkullisesta 
gastronomiasta tai ekomatkailusta upeissa kansallispuistoissa, vuoristossa tai rannoilla. Dominikaaninen 
tasavalta on matkakohde vertaansa vailla. Se tunnetaan ystävällisistä ja vieraanvaraisista ihmisistä, 
hämmästyttävän kauniista luonnosta, kiehtovasta historiasta ja rikkaasta kulttuuriperinnöstä, kuten 
musiikista, taiteesta ja festivaaleista sekä erikoisuuksistaan, kuten sikarit, rommi, suklaa, kahvi, merengue, 
meripihka ja Larimar. Dominikaaninen tasavalta on suosittu lomakohde niin yksin matkustaville, 
pariskunnille kuin perheille. Lue lisää: www.godominicanrepublic.com 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  


