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 LAUNCHING

Romeo y Julieta Exhibicion N.4  

Име на галерия: Hermoso N4
Дължина:  127 mm
Ринг: 47
Калибър: Среден

Други представители на галерия Ермосо:
El Rey del Mundo Choix Supreme; Vegas Robaina Famoso

Приятели на пурите Habanos,
В четвъртото издание на бюлетина Habanos по традиция ще ви запознаем с:

    Новите шедьоври на Habanos
    Habanos събитията в България и по света
    Любопитни истории

Приятни минути на кубинска честота!
Екипът на „Калиман Карибе“
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Имаме удоволствието да ви представим най-новите шедьоври на Habanos.

Partagas Аristocrat

Име на галерия: Petit Cetro
Дължина: 129  mm
Ринг: 40
Калибър: Малък

Други представители на галерия Пети Сетро: 
Romeo y Julieta, Coronita en Cedro

ПОКАНА

Лятна месечна среща на любителите на пурите Habanos в
Open Cigar Bar на La Casa del Habano
/площад „Народно събрание” 4, до х-л Radisson, София/

Cuba Lounge evening 

На 26 юли, вторник, след 18.30 ч. имаме удоволствието да ви поканим 
на традиционната месечна среща, която специално за летния сезон 
ще се проведе в новооткрития Open Cigar Bar на La Casa del Habano, 
Radisson Blu, където положителните емоции и кубинско настроение 
продължават. Този път мотото на срещата е Cuba Lounge evening. 
Очакваме всички любители на кубинските пури да вземат най-добро-
то си лятно настроение и да заповядат. От нас – кубинска екзотика, 
поднесена с книгата на световноизвестния автор Адриано Мартинез 
Риус  - The Great Book of the Habano, приятна музика, напитки и разбира 
се най-добрите кубински пури.

Ще се радваме да ви видим!
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The Great Book of the Habano e най-новата и най-мащаб-
на книга на световноизвестния автор Адриано Риус. По 
образование Риус е икономист и до пенсионирането си 
през 1998 г. е бил съветник на президенти на Cubatabaco 
и Habanos s.a. Това му позволява да участва във взема-
нето на важни решения през периода 1985-1995 г. - де-
сетилетие на значими промени в търговската и фи-
нансова сфера на двете тютюневи предприятия.  

Луксозното издание на The Great Book of the Habano е 
двуезичнo (английски и испански), а десетте глави и 
стотиците снимки, които съдържа, умело обхващат 
различните аспекти на Habano  – социално значение, 
исторически преглед, произход на витолите, първите 
фабрики, големите брандове, както и непубликуван ис-
торически поглед върху търговската дейност на ком-
панията до 21 век. Поднесена на лек и разбираем език, 
в своите 352 стр. истории и повече от 900 прекрасни 
изображения, The Great Book of the Habano  безспорно до-
принася за утвърждаването на Habanos културата. От 
страниците на книгата екзотиката и вековната исто-
рия на Куба оживяват пред очите на читателя и го пре-
насят в една по-различна действителност и традиции.

Със своя двадесет годишен опит в Habanos авторът 
Адриано Риус е „главният готвач от кухнята“ на най-
добрите пури в света - „нашият човек в Habanos”. Сред 
другите му известни заглавия, налични за българската 
публика, са книгите Habano the King, която е с второ 
обогатено издание, The Great Habano Factories и най-
новото попълнение към колекцията - The Great Book of 
the Habano. Най-актуалната книга на автора може да 
намерите в La Casa del Habano и в магазините Premium 
Cigars & Tobacco.

The Great Great Habano
Бестселърите на Куба от 
Адриано Мартинез Риус

 Eксклузивно от HABANOS Habanos News 
България
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Най-близкият формат до Робусто, Ермосо, при-
тежава индивидуалност и представителност в 
едно. Витолата е подходяща както за начинаещи 
пушачи, така и за дами, които за първи път се до-
косват до магията на Хаванската пура. Излязла 
цели 26 години преди Short Churchill, тази витола е 
изразител на типичния ранен Romeo y Julieta вкус.

Бюджетна пура, но със силата и настойчивостта 
на „Характер Partagas“ особено, ако се пуши по-ди-
намично заради високата й пропускливост. Подхо-
дяща е и за начинаещи пушачи, които обаче не са 
чужди на интензивните вкусове.



Коктейл Centenariо
Съставки: 30 ml 7-годишен 
ром „Варадеро”; 30 ml 5- 
годишен ром „Варадеро”; 
20 ml трипъл сек; 20 ml 
кафе ликьор; 15 ml фреш 
от лайм (или сок от 
половин лайм) и 5 ml гре-
надин.
Всички съставки се сла-
гат в шейкър и се разби-
ват добре. Сместа се 
налива във висока чаша, 
пълна с лед и се украсява 
с резен портокал, грейп-
фрут и стрък мента.
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Habanos се включи 
в „История без край“
На 15 юни в София гурме парти, организирано от ви-
нарска изба „Едоардо Миролио”, разказа историята на 
виното. Така компанията лансира най-новото попълне-
ние в портфолиото си – серията „История без край”, 
- истинският вкус на българското вино. Партньор за 
представянето бе Habanos в ролята на unique point 
of the event. Лично г-н Едоардо Миролио се наслади на 
Cohiba Genios, които предпочете за допълнение към 
чашата си пенливо вино. Уникалните кубински пури не 
само добавиха стойност към самата вечер, но и до-
пълниха удоволствието на гостите, предоставяйки им 
двойна наслада за сетивата. Така за пореден път бе 
доказана здравата връзка между качественото вино и 
уникалния вкус на класната пура, които заедно образу-
ват перфектна комбинация. Гости на събитието бяха 
почитатели на виното и гурме изкуството, както и лю-
бители на пурите сред които посланици, представите-
ли на шоу средите и бизнеса.

Код: Лукс
На 25 юни най-голямото яхтено пристанище у нас – 
Марина Диневи събра бизнес елита на зрелищен яхтен 
парад. Топ събитието e част от специализираното  
яхтено изложение в Свети Влас. Ексклузивен гост на 
вечерта бе Habanos, допълвайки елитната обстановка 
на партито с кубински дух. Наред със суперлуксозните 
яхти пред стотиците гости на събитието „дефили-
раха” и пурите Habanos. Професионален cigar sommelier 
консултира присъстващите как да разпознаят своята 
витола и как да й се насладят. Гостите се потопиха в 
тайнството на пурите и с демонстрацията на запазе-
ната марка т. нар „ритуал Habanos” – а именно стъп-
ките за поднасяне и разпалване на пура. Парадът на 
лукса продължи като в приказките „до зори” с модно 
ревю и музикална програма.

Habanos aficionados и 
най-добрият коктейл
Къде другаде може да се намери перфектната ком-
бинация от кубински ром „Варадеро” и най-новите ше-
дьоври на Habanos, ако не на месечната среща на лю-
бителите на пури в бар Havana? Освен удоволствието 
да опитат ексклузивно най-новите витоли, гостите се 
изправиха пред предизвикателството да намерят под-
ходящата алкохолна комбинация към тях, предлагайки 
своята рецепта за коктейл. Такова бе заданието за 
всички присъстващи на 28 юни на ул. „Енос” 7 – добре 
познатия кубински оазис в сърцето на София. За най-до-
бър коктейл на вечерта бе обявено обичаният от всич-
ки традиционен „Мохито”, но с подчертан личен почерк, 
изразен в добавянето на специална съставка – 3-годи-
шен ром „ Варадеро”. А ако искате да избягате от лет-
ните жеги с нещо приятно и наистина свежо, ето какво 
горещо препоръчват майсторите от бар Havanа: 



HABANOS 
и световните рекорди 
Събитието, което накара гостите на Хавана да ми-
слят в числа и рекорди, бе посещението на най-високия 
човек на планетата. Това е Султан Кьосен, от турски 
произход, с впечатляващата височина от 2.47 м, кой-
то бе сред гостите от младежка организация в сто-
лицата на Куба. Кьосен, който притежава и рекордите 
за най-големите ръце и стъпала в света, бе изкушен 
от гостоприемството на Хавана, както и от Cohiba 
Esplendido. 

ЛюБопитно
Адвокат на дявола 
Действието на тази истинска история се развива в 
град Шарлот, Нова Каролина. Местен адвокат си по-
ръчва от чужбина кутия пури (съдържаща 24 броя 
пури). Те били много рядък и много скъп вид (15 000 $ 
кутията!). След като пурите пристигат, адвокатът 
ги застраховал срещу кражба и пожар. След месец ад-
вокатът изпушил пурите и предявил претенция към за-
страхователната компания за изплащане на щети по 
полицата. В претенцията си той подробно обяснил, че 
пурите били безвъзвратно погинали „в резултат на се-
рия от малки пожари“ и настоявал компанията да му 
ги изплати. Застрахователите отказали, позовавайки 
се на очевидното и безспорно обстоятелство, че тези 
„малки пожари“ са следствие от това, че адвокатът 
лично е ликвидирал пурите, като ги е изконсумирал по 
най-популярния начин като ги е изпушил. След оспорва-
на съдебна битка адвокатът спечелил делото и компа-
нията му изплатила 15 000 $, за да покрие „загубата“ 
на ценните пури в „серията от малки пожари“. Не след 
дълго застрахователите „отвръщат на удара” и пре-
дявяват на свой ред иск срещу адвоката за причинява-
нето на серия от 24 „малки пожара“, с които умишлено 
е увредил застраховано имущество. Въпреки съпроти-
вата адвокатът този път губи делото и в резултат е 
осъден на 24 месеца и глоба в размер на 24 000 $ обез-
щетение на застрахователя.
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