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Скъпи Habanos aficionados,

В петото издание на бюлетина Habanos ще ви запознаем с новите шедьоври на бранда, 
ще се потопим в атмосферата на събитията от България и по традиция ще ви разка-
жем нещо любопитно. 
Приятно четене.

Екипът на „Калиман Карибе”

www.kalimancaribe.com
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SAVE THE DATE

Месечна среща на любителите на пурите Habanos, Open Bar La Casa del Habano, Radisson Blu, София

За нас е удоволствие да ви поканим на месечната среща на Habanos aficionados, която ще се про-
веде на 27 септември, вторник, след 18:30 ч. в Open Bar La Casa del Habano (пл. „Народно събрание” 4).  
Заповядайте, за да открием началото на новия бизнес сезон в приятната компания на кубинските 
пури и с традиционните за тези срещи изненади и положително настроение.

За истинската наслада на сетивата ще допринесе и изложбата с картини, изобразяващи непов-
торимата кубинска екзотика.
 
Очакваме ви да изпратим лятото и да посрещнем заедно сезона на хаванската пура!

В края на м. септември отвори врати новият 
магазин Premium Cigars&Tobacco. Това е 20-и по 
ред обект от престижната верига за кубински 
пури, тютюни и аксесоари за пушене. И в него по 
традиция клиентите ще могат да открият всички 
продукти от портфолиото на „Калиман Карибе” 
ООД – ръчно свити пури Habanos, машинни пури 
и пурети, тютюни за лула и цигари, цигари, ром и 
гурме продукти, аксесоари за пушене. Всичко е 
предложено на необходимото професионално ниво 
с гарантирано качество. Стилът запазва линията 
на Premium веригата, като по много елегантен 
начин се вписва в болярската атмосфера на 
града. Нововъведението при всички Premium 
Cigars&Tobacco магазини сега е, че асортиментът 
за лични и корпоративни подаръци е още по-богат.

Premium Cigars&Tobacco Veliko Tarnovo се намира 
на ул. „Васил Левски” 23 в древната столица 
с работно време от 9:00 до 21:00 ч. всеки ден 
(м. +359 887 502 355).

Premium Cigars&Tobacco 
вече и във Велико Търново
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Представяме ви какво да очаквате от Habanos за есента, макар много от  големите изненади  да 
започват с нови специални колекционерски издания около коледните празници. Но преди това да видим 
какво е актуално в близките месеци:

 LAUNCHING

Montecristo Grand Edmundo  
Edicion Limitada 2010  

Име на галерия: Canonazo
Дължина: 150 mm
Ринг: 52 (20,64 mm)
Калибър: Голям

След безспорния успех на първото лимитирано Sublime 
под формата на Montecristo Sublime Edicion Limitada 
2008, тази година отново световният лидер по продаж-
би „Монте” вече радва почитателите с новия си аван-
гард: Grand Edmundo, съдържащ в себе си концепцията 
на едно подобрено и „тунинговано” Edmundo. Форма-
тът на новата лимитирана пура обаче не е производен 
на Едмундо. Той носи името Canonazo, добре познато 
от една от най-успешните и харесвани витоли – „кра-
лицата” на Cohiba – завладяващата Siglo VI. А това е и 
единствената (преди тази лимитада) пура с този фор-
мат. Успехът на новата витола се подсилва от факта, 
че светът на пурите, макар и с малки крачки, уверено 
навлиза в неголеми на дължина, бързи „шорт” форми. 
Присъствието на внушителен ринг и солидна дължина 
очевидно не попречиха на Montecristo Grand Edmundo 
да се нареди сред челните места на най-харесваните 
предложения за 2010 г. 
Приканваме онези от вас, които още не са вкусили по-
доброто мадуро Едмундо, да го направят, защото ко-
личествата от тази витола вече са силно ограничени.

Partagas Serie D Especial
Edicion Limitada 2010

Име на галерия: Gordito 
Дължина: 141 mm
Ринг: 50 (19,84 mm)
Калибър: Голям

Съвсем скоро след появата на новото оскъдно издание 
на Partagas с лейбъл 2010 от Habanos зарадваха страст-
ните пушачи и колекционерите с новината за негов 
„наследник”- сериен D представител. Последните две 
Edicion Limitada на Partagas го доказаха безспорно, като 
оставиха далеч зад себе си конкурентните лимитади 
по популярност и продажби. D серията на Partagas оз-
начава сила и комплексност на вкусовете, характерни 
за марката. А формат Gordito – по-скоро баланс и уни-
версалност. 
В заключение, D Especial е сред най-изкусителните 
предложения за отминаващата си вече година!
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Как голфът срещна
Habanos & Playboy 
На 3 септември Habanos бе специален гост на първия 
по рода си Playboy Golf турнир в  Pravets Golf Club. Освен 
с насладата от играта и компанията на атрактивни-
те момичета на Playboy, голф елитът не пропусна да 
се поглези и с неповторимия вкус на кубинските пури, 
умножавайки удоволствието по три.

Очаквайте и участието на Habanos в предстоящия 
PGA Professional Championship of Europe, който се смята 
за най-значимия турнир в европейския професионален 
голф.  В него се включват професионалисти от 31 дър-
жави. 
Пожелайте успех на отбора на Habanos, който ще 
участва в турнира с името Montecristo.
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На 30 август по време на лятната месечна среща в 
Open Bar La Casa del Habano на любителите на „черно-
то злато на Куба”, специалният гост проф. Венко 
Кънев, издателство „Льо Монд Дипломатик”, представи 
ексклузивно за Habanos aficionados книгата „100 часа с 
Фидел”.
Поводът за тематичната среща не бе случаен – на 13 
август 2011 г. Фидел Кастро навърши 85 години. 
В присъствието на почитатели на Habanos и предста-
вители на медиите г-н Кънев, главен редактор на кни-
гата, открехна завесата около личността на Фидел с 
интересни факти и свои лични впечатления. Ексклузив-
но присъстващите видяха и автографа на Фидел Каст-
ро и се насладиха на любимата му пура Cohiba Lancero. 
За финал след отворения разговор за Куба и Кастро, ан-
кета с три провокативни въпроса, свързани с книгата, 
осигуриха едно издание подарък за показалия най-много 
знания. Честито на печелившия!

За книгата „100 часа с Фидел“
За първи път у нас се издава книга, която най-силно 
може да се доближи до определението „автобиогра-
фична“ за живота на Фидел Кастро. Подредените в 
хронологичен ред интервюта, взети от легендарния 
революционер, дават задълбочена и пространна карти-
на за пътя му от йезуитското училище до върховете на 
световната политическа сцена. 
„100 часа с Фидел” се предлага в България от 2010 г. и 
може да бъде намерена и в магазините Premium Cigars& 
Tobacco в цялата страна, както и в La Casa del Habano. 

Kуба – ром, пури 
и една книга

 Eксклузивно от HABANOS Habanos News 
България



HABANOS 
жените и пурите
До 90-те години на миналия век жителите на 
Европа и Северна Америка възприемат пурата 
като мъжко забавление и табу за дамите.
В края на миналото хилядолетие обаче нещата за-
почват да се променят. Заслугата за това е най-
вече на няколко свободомислещи и дръзки актриси 
и супер модели. С авторитета си, натрупан от 
филмовите продукции и световните подиуми, те 
постепенно обръщат на 180 градуса обществено-
то мнение.
Сериозен пробив в мъжката светая светих прави 
Линда Еванджелиста, която става първата дама 
на корицата на списание Cigar Aficionado. Следват 
я ценители на пури, сред които Деми Мур, Шарън 
Стоун, Клаудия Шифър, Бо Дерек, Брук Шилдс, Ра-
кел Уелч, Сюзън Луци, Джина Гершон, Моника Лю-
ински и др. Доста прочути дами от близкото и 
по-далечно минало са известни с пристрастието 
си към пурите и пуретите. Между тях са Жорж 
Санд, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Бони Паркър и 
Бет Дейвис. Сред почитателките на пурите има 
и такива, които имат принос за оформянето на 
техния съвременен вид. Много любопитна в това 
отношение е легендата за произхода на хартиения 
пръстен на пурата. Според мнозина експерти 
негов изобретател е Екатерина Велика. Нейните 
биографи споменават, че именно императрицата 
поръчала на своя придворен доставчик да слага 
пръстени на пурите, за да не си цапа белите ръ-
кавици.

При предлаганите на пазара пури няма размер или 
форма, която да бъде предназначена конкретно 
за жените. Пурите и пуретите във всичките си 
размери и форми са подходящи и за двата пола. 
Много от любимите форми на мъжете са пред-
почитани и от дамите, но най-харесваният от 
нежния пол размер пура е „Панатела”, която е по-
тънка и средно дълга. 
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