Onde Comprar
Cachimbos e Tabacos?
Essa é uma dúvida que muitos iniciantes e até mesmo quem já fuma a alguns anos me
indagam, Onde posso Comprar Cachimbos e Tabacos no Brasil?
Cansou de fumar os mesmos tabacos cheio de químicas, sem sabor e que queimam sua
língua? E aquele cachimbo que amargou devido ao material de baixa qualidade que foi
feito? Nessa lista abaixo mostro que achar tabacos e cachimbos no Brasil pode ser
relativamente fácil, basta procurar.
CACHIMBARIA

Loja Virtual onde se encontra diversos tipos de Tabacos, Cachimbos, Acessórios,
Charutos e Snuff (Rapé), criado devido a dificuldade de encontrar tabacos do público
brasileiro, conta com uma completa gama de produtos voltado ao público cachimbeiro,
fazendo o envio para todo Brasil.
http://www.cachimbaria.com
TABACOSBR

Loja Virtual mais antiga de venda de tabacos e afins, feita por um cachimbeiro, você
encontra Tabacos Importados e Misturas feitas por ele mesmo com qualidade
excepcional, Cachimbos, Acessórios, Charutos e Snuff (Rapé), entregando para todo o
Brasil.
http://www.tabacosbr.com
CACHIMBOS AGUIAR

Artesão que faz seus cachimbos com uma excelência, utilizando dos melhores
materiais encontrados no mundo, como Briar Italiano e Grego, seus cachimbos são
super valorizados na comunidade dos cachimbeiros, a um preço bem acessível, pode
escolher o tipo de projeto que queira ou comprar um modelo já feito com as idéias do
artesão, envia para todo o Brasil.
https://www.facebook.com/cachimbosaguiar/

CONDADO TABACOS

Tabacos artesanais sem nenhum aditivo químico, feito por um cachimbeiro, para o
público brasileiro, conta com diversas misturas, desde as mais simples (Virginia e
Burley) até mais elaboradas como Misturas Ingleas, Orientais e VaPers, vale a pena ter
esse tabaco em sua tabacoteca, com um preço muito acessível, envia para todo o
Brasil.
https://www.condadotabacos.com.br/
FAMÍLIA PIPE TABACARIA

Para quem gosta de comprar Cachimbos e afins, e não quer esperar pelos correios,
esta é uma tabacaria física, localizada em São Paulo, no bairro do Ipiranga, conta com
a venda de Cachimbos, Tabacos, Charutos, Acessórios, Snuff (Rapé), HeadShop,
Cigarrilhas, Tabacos para Enrolar, e o principal na minha opinião, os Cachimbos
States (Usados) contando com uma variedade de mais de 500 cachimbos para escolher
para todo tipo de bolso. Conta com um lugar charmoso e ambiente acolhedor,
proporcionado por seus proprietários, que são cachimbeiros, para quem é de São
Paulo ou está de passagem, é uma visita que não pode faltar no seu itinerário, conta
ainda com encontros de cachimbeiros sempre, simplesmente maravilhoso.

https://www.familiapipe.com
Rua Dona Leopoldina, 126 – Alto do Ipiranga – SP ( Fundos do Metro Alto do Ipiranga)
Nosso horário é de Seg. a Sex. das 10:00 às 20:00 e Sábado das 11:00 às 20:00
Tels.: (11) 2528-5153 – (11) 95791-6384
LITTLE WITCH TABACOS

Tabacos feito de maneira artesanal, sem aditivos, por um cachimbeiro, conta com
diversas misturas, com algumas ja conhecidas pelo público brasileiro nas versões:
Virgínia, La Pétanque, Old Jack, Old West, Vabur, Vaper e Mistura Inglesa, envia para
todo o Brasil.
https://www.instagram.com/littlewitchbr/
Com isso mostro que podemos fumar um tabaco de qualidade a um preço bem baixo,
tendo uma excelente fumada.
Boas Cachimbadas!

Como encher o fornilho
com tabaco e como
acender o cachimbo?
Neste episódio mostramos como encher o fornilho com tabaco ribbon (tiras) e como
acender o cachimbo com isqueiros e fósforos, contém algumas dicas para iniciantes.

