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The pleasure of greats

PREMIUM CIGARS&TOBACCO
отвори врати в SKOPJE CITY MALL

Настройваме се на празнична вълна,
защото скоро предстои
GRAND PARTY VI
на което традиционно присъстват
ценители и колекционери
на шедьоврите на корпорация Habanos S.A.
В рамките на събитието „Калиман Карибе“
ексклузивно представя най-новите продукти
от света на кубинските пури.
Очаквайте през ноември
Habanos Day 2012!

Четвърти бутик от веригата Premium Cigars&Tobacco ще
радва всички aficionados в Македония. Новото попълнение
за кубински пури и луксозни тютюневи изделия се намира
в Skopje City Mall, който е най-големият търговски център
в града. Жителите и гостите на Скопие могат да намерят бутика на партерното ниво, в непосредствена бли-

зост до хипермаркет „Карфур“.
Магазинът е обрудван с walk in умидор, зареден с богатото портфолио на Habanos, като предлага и разнообразие
от аксесоари. Premium Cigars&Tobacco разполога с предложения за лични и корпоративни подаръци, които да отговорят и най-изискания вкус и предпочитания.

Launching
H. UPMANN HALF CORONA
Име на галерия: Half Corona
Дължина: 90 мм
Ринг: 44
Калибър: среден
Други представители на галерия Half Corona: няма
Презентация: в метална кутия, 5 броя, подходяща за подарък

За всички любители на късия формат представяме дългоочакваната H. Upmann Half Corona в новата й елегантна метална
табакера с пет броя. Тази опаковка е удобна за носене и е изключително подходяща за изискан подарък. Half Corona е покана за
бързо, но изключително приятно пушене. Тази витола е уникална
възможност да се насладите на habano при всякакви обстоятелства с формат, който може да се пуши за 20 минути. Силата е
от лека към средна, с висока ароматичност и балансиран вкус.

ROMEO Y JULIETA julieta
Име на витола: Julieta N6
Дължина: 120 мм
Ринг: 33
Калибър: малък
Други представители от галерията:
няма
Презентация: в метална кутия, 5 броя,
подходяща за подарък

Една от най-чаканите витолас в света – Romeo y Julieta
Julieta, станала нарицателна като "дамската пура", вече завладява световните пазари. Елегантна и загадъчна отвън,
мека и нежна на вкус – как по-добре може да се опише една
пура, специално предназначена за дамите? Естествено, в
шикозен "тоалет" – стилна метална табакера с цветовете на марката и с пригладени кантове и извивки за още
по-изящен дизайн.

„Калиман Карибе” ООД – Ексклузивен дистрибутор на Habanos s.a за България, Македония, Албания, Армения.
www.kalimancaribe.com

ROMEO Y JULIETA PETIT CHURCHILLS
Име на галерия: Petit Robustos
Дължина:102 мм
Ринг: 50
Калибър: среден
Други представители на галерията: Hoyo de Monterrey
Petit Robusto, Partagas Serie D N5

Romeo y Julieta е създадена като бранд в портфолиото на Habanos през 1875 г. Марката достига
международна известност в началото на двадесети век. Сред най-големите й почитатели и
най-преданите aficionados е Уинстън Чърчил.
Днес Romeo y Julieta се радва на значителен
престиж в световен мащаб и предлага едно от
най-богатото портфолио от различни размери,
всички направени изцяло на ръка.
Новата витола Romeo y Julieta Petit Churchills допълва гамата от различни формати на марката,
като представя един изключително търсен и високо ценен през последните години формат. Времето за пушенето й е около 20 минути.

ново в българия
Ramon Allones Small Club Coronas
Име на галерия: Minutos
Дължина: 110 мм
Ринг: 42
Калибър: малък
Други представители на галерията: Bolivar Coronas
Junior; Partagas Shorts; Punch Tres Petit Coronas; San
Cristobal de La Habana El Principe; El Rey del Mundo Tres Petit
Coronas; Punch Superfinos ER Italia

Марката, която даде най-много специални издания през настоящата година – Ramon Allones,
предстои да се сдобие с още един представител. Small Club Corona може да се постави в категорията на най-бързите формати, но това не
я прави по-малко популярна и обичана от другите витолас на марката. Чест за българските
aficionados е възможността да се докоснат до
витолас, които се срещат едва на няколко места на световната карта на Habanos.
Макар официално да е категоризирана като „силна“ марка по интензитета на вкуса си, Ramon
Allones намира широка популярност в страни
с традиционна тютюнева култура (каквато е
и България). Поради своите размери Small Club
Corona е подходяща за голям кръг почитатели,
включително начинаещи и дами, а нейната универсалност по отношение на момента и времето за пушене е сред другите й предимства.
Още със старта си Ramon Allones Small Club
Coronas се прояви като лидер в своя сегмент и
се радва на изключителна популярност.
www.kalimancaribe.com

EDICIONES LIMIITADAS 2012

Име на галерия: Maravillas N3
Дължина: 155 мм
Ринг: 55
Калибър: голям
Други представители на галерията: няма

Име на галерия: Hermoso N3
Дължина: 140 мм
Ринг: 48
Калибър: голям
Други представители на галерията: Romeo y Julieta
Hermoso N3 510 Aniversario Humidor (2003)

MONTECRISTO 520

Partagas Serie C N3

Най-новото лимитирано издание Montecristo 520 се
явява като продължител на поне три традиции. На
първо място, това е зачисляването на тази витола
в списъка на специалните издания, наречени Edicion
Limitada, което е гаранция за концепция в изцяло нов
формат и разбира се, отлежаване на най-добрите
листа от района на Вуелта Абахо (DOP). Всичко това,
съчетано с традиционния вкус на марката – тайната магия на бленда, идва в ограничени количества, за
да се получи един съвършен и ценен от най-претенциозните пушачи продукт. Montecristo 520 EL 2012 е с
внушителни размери и тъмен лист „мадуро“.
През последните десет години любителите на кубинските пури станахa свидетели на една много
специална традиция – всяка четна година производителите от Montecristo радват своите почитатели с лимитирано издание.

За едва втори път витола Hermoso N3 се появява
в портфолиото на Habanos. Предишното издание е Romeo y Julieta Hermoso N3, което е част
от ултралимитиран умидор по случай 510 години от откриването на Новия свят.

Montecristo EL 2012 изразява и промяната, която е настъпила от 520 години насам: през 1492 г. за първи
път тютюнът прекосява океана и това дава начало
на традиция, останала почти непроменена до днес.

С новата си лимитада Partagas въвежда традицията всички нови издания на марката да бъдат
със специален лист с логото, покриващ редичката от пури в кутията.
Както по-опитните aficionados вече знаят –
„Partagas” и „специално издание“ в едно изречение автоматично превръщат съответната
нова витола в един от лидерите за любовта на
пушачите за период, малко по-голям от година.
Имайки предвид успеха на първата „мадуро“ витола на българския пазар – Partagas Serie D N3,
няма съмнение, че и този път марката не ще изневери на традицията да лансира най-добрите
лимитади за сезона.

www.kalimancaribe.com
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Дебют на Cohiba в представлението
„Слънчевите момчета“
На 25.09.2012 г. в театър „Сълза и смях“ в София бе премиерата на постановката на режисъора Нийл Саймън „Слънчевите момчета“. В представлението пурите с бранда
Cohiba са любими на главния герой, в чиято роля се въплъщава популярният български актьор Павел Попандов.

Наближават коледните
и новогодишни празници.
Не пропускайте да се запознаете с многообразието от подаръчни предложения, които могат да
бъдат стилно опаковани
и доставени до желан от
вас адрес в кратки срокове. Повече информация търсете в бутците
Premium Cigars&Tobacco и
La Casa del Habano в цялата страна.

Habanos News Светът
Cohiba получи специално
отличие

и кубинския народ. За първи път
Мексиканският институт за индустриална собственост издава
своето удостоверение за запазена марка на немексикански бранд,
като признава официално Cohiba за
световна запазена марка.
Събитието се състоя в "Къщата
на тайнства и магия" – Ел Лагито в Хавана, фабриката, откъдето произлизат прочутите Cohiba.
Признанието бе връчено лично от
д-р Хосе Родриго Роке, генерален
директор на престижния мексикански институт.

Позната на целия свят, любима
марка на милиони почитатели,
визитната картичка на Острова
на свободата, едва ли Cohiba има
нужда от по-голямо признание от
това, което получава вече повече
от 55 години. Не така стоят обаче
нещата, когато става дума за резултатите на не малко лица и цели
стопански конгломерати, които
се опитват да копират и имитират този бранд, принадлежащ
единствено и по право на Habanos

Ексклузивна сляпа дегустация на пури в Тирана
Първата „сляпа дегустация“ в Тирана бе проведена по
време на традиционната месечна среща на всички
aficionados. Самата концепция на дегустацията и възможността да включат всички свои сетива при пушенето, заинтригува участниците и им показа един нов
начин да се насладят на habano. Задачата на присъстващите бе да разпознаят четири представителя на
галерия Cremas – Romeo y Julieta N1, Hoyo de Monterrey
Palma Extra, Partagas de Luxe, Jose L. Piedra Cremas.

Докато любителите на пурите в Тирана подобряваха своите дегустационни възможности, в София месечната среща протече в La Casa del Habano Open Bar, където гостите се радваха на изкушенията San Cristobal de la Habana
Mercaderes и H. Upmann Noellas. И на тази среща не липсваше провокация към всички гости: викторина на тема “La
Casa del Habano” с традиционната награда за победителя.
Следващата месечна среща ще се проведе на 30-ти октомври след 18.30 ч. в Bar Havana (София, ул. „Енос“ 7).

„Калиман Карибе” ООД – Ексклузивен дистрибутор на Habanos s.a за България, Македония, Албания, Армения.
www.kalimancaribe.com

