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Представяме на вашето внимание два изключително ексклузивни продукта -
Hoyo de Monterrey Short Hoyo Piramides Edicion Limitada 2011 и Cohiba 1966 Edicion Limitada 2011.

Име на витола:
Forum (Petit Piramide)
Дължина: 135 mm
Ринг: 46 
Калибър: Среден

Launching

Други представители на галерията: 
Montecristo Open Regata

През 2003 г. Hoyo de Monterrey с предста-
вител пирамида е сред избраните витолас 

за Edicion Regional.  Оттогава досега Hoyo 
de Monterrey не притежава своя фигурална 
пура в портфолиото си. Новата лимита-
да е по-малка от класическата пирами-
да, следвайки тенденциите на Habanos за 

Hoyo de Monterrey SHort Hoyo PiraMideS

МЕСЕчНА СРЕщА

Годината започва добре, когато я посрещнем добре. Не пропускайте първата за сезона 
месечна среща на всички любители на кубинските пури в последния вторник от месеца на 
31.01.2012 г. след 18.30 ч. в Бар Хавана.
Очакваме ви с невероятната витола Hoyo de Monterrey Short Hoyo Piramides Edicion Limitada 2011.

Заповядайте!

SaVe tHe date

Скъпи Habanos aficionados,

В седмото издание на бюлетина продължаваме да ви радваме с великолепните Habanos. 
Вижте кои са най-новите предложения от Куба и очаквайте още много изненади.  

„Калиман Карибе” посреща 2012 г. с ново лого, корпоративна визия и уебсайт. 
Не пропускайте да се присъедините към корпоративния профил на компанията във 
www.facebook.com/KalimanCaribe. Първите ни 50 приятели в социалната мрежа ще получат 
специална награда!

ще се върнем назад в годините, за да видим кои са най-изявените любители на хаванските 
пури, спечелили престижна награда в годишните Habanos Awards. Последно, но не по 
значение, ще ви потопим в атмосферата на предстоящия XIV Habanos Фестивал в Куба.

Ваши,
Екипът на „Калиман Карибе”
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Име на витола:
Caсonazo Especial (Double Robusto T)
Дължина: 166 mm
Ринг: 52
Калибър: Голям

Други представители на галерията: няма

Създадена по повод 45-тата годишнина 
на марката, витолата представлява из-
вестен тунинг на „Кралицата” на Cohiba 
– Siglo VI. Отличителното за „Шестич-
ката“ на Cohiba е фактът, че е лимити-
рано издание, което гарантира освен 
концептуална новост, но и тристепенна 
ферментация с общ период на отлежа-
ване минимум 2 години, ограничени ко-
личества и тютюн от Vuelta Abajo, San 
Juan y Martinez u San Luis. Последните две 
локации за първи път добиват между-
народен статут на защитени географ-
ски марки. Създадена от вещите ръце 

на най-добрите майстори торседори на 
„Ел Лагито”, новата витола е скъпоценен 
гост във всяка колекция и със сигурност 
ще попадне в историята на най-добрите 
пури в света – кубинските.
Cohiba 1966 Edicion Limitada 2011 ще бъде 
представена в много ограничени количества. 

Презентацията е в стилна кедрова кутия, 
с 10 броя всяка. Комбинация с напитка:

 - Ром Edmundo Dantes 25 г.
 - Коняк Cohiba Martell 40 и 50 г. 
 - Macallan 21 г.

CoHiBa 1966 ediCion LiMitada 2011

намаляване на формата на новите витолас. 
Галерия „Forum” е добре позната от края 
на 2009 г., когато своят дебют направи 
Montecristo Open Regata – добре приета 
пура не само от феновете на марката, но 
и от aficionados, желаещи да опитат нещо 
ново. 

Hoyo de Monterrey Short Hoyo Piramides 
комбинира характерния за марката мек 
плодов вкус в съчетание с изкусителен 
обвивен лист с цвят мадуро, които пре-
връщат новото предложение в чудесен 
избор. Пурата е подходяща за широк кръг 
почитатели – за начинаещи пушачи и за 
дами. Напомняме, че когато става въпрос 

за Edicion Limitada е налице нова концепция 
– тристепенна ферментация с общ пери-
од на отлежаване минимум 2 години, огра-
ничени количества и най-добрият тютюн  
за пури в света – този от Vuelta Abajo.

Презентацията е в изцяло кедрова кутия,  
10 броя. Препоръчваме комбинация с 
напитка: 

 - Ром Varadero 5 Aсos 
 - Порто 10 г. Graham`s Tawny port 
 - Macallan 18 г. 

За дамите препоръчваме да комбинират 
със сладък нискоалкохолен ликьор. 

Habanos
news 
България

Традиция в Habanos обществото са ежегодните Habanos Awards, които „Калиман Карибе” 
провежда. Престижните награди отличават най-изявените и верни почитатели на 
кубинските пури в няколко категории. 
Да се върнем накратко през годините и да отбележим кои бяха Habanos отличниците 
във времето.

Алея нА слАвАтА
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2007 г.
Habanos Connoissieur – Асен Митрев, 
Тошо Тошев, Васил Божков

2008 г.
Habanos Connoissieur – Касим Дал, Ивайло 
Мутафчиев, Петър Лашов
Habanos Aficionado – Петър Дудоленски, 
Стефан Христов, Ростислав Георгиев
Habanos Lady – Мария Панайотова
Habanos Communication – Тошо Тошев
Habanos Ambassador – Дейвид Хемпсън

2009 г.
Habanos Connoissieur – Емил Ивков, 
Николай Велков, Александър Тумпаров

Habanos Aficionado – Деян Георгиев, 
Иван Янков, Евгени Генчев
Habanos Lady – Емилия Карадочева
Habanos Communication – Владислав Кръстев
Habanos Ambassador – Асен Митрев
Habanos Olympia – Боян Радев

2011 г.
Habanos Connoissieur – Ивиян Симеонов, 
Милко Талев, Николай Коцев
Habanos Aficionado – Георги Максимов, 
Христо Градечлиев, Владислав Денков
Habanos Lady –  Ивелина Стефанова
Habanos Communication – Николай Бареков
Habanos Ambassador –  Димитър Инджов
Habanos Special Award – Бисер Ташев

Галерия HaBanoS awardS 2008

HaBanoS awardS 2009

HaBanoS awardS 2011



Събитието ще се проведе в периода 27 февруари – 2 март 2012 г., като специално 
внимание ще бъде отделено на две престижни марки на Habanos: Cohiba и Romeo y Julieta

На 10 януари започва регистрацията в сайта на Habanos – www.habanos.com

От 27 февруари до 2 март 2012 г. за пореден път Куба ще бъде домакин за провеждане 
на най-мащабната международна среща на всички почитатели на най-добрия тютюн 
в света. По този повод ще бъде отдадено специално внимание и почит на две от топ 
марките на Habanos: Cohiba и Romeo y Julieta.

Гостите, идващи от над 60 различни страни, ще имат ексклузивната възможност и 
удоволствие да се насладят на новите витоли, които ще се лансират от Habanos s.a. 
през 2012 г., както и да се докоснат до корените и тайните на многовековната тра-
диция на кубинския тютюн. Habanos кани всички участници на седмица на удоволствие 
и наслада в компанията на приятели, които имат нещо общо помежду си – споделят 
страстта към Habanos.

Програмата на Фестивала включва традиционните за събитието дейности, сред които: 
посещение на най-добрите тютюневи фабрики във Вуелта Абахо, Пинар дел Рио и ембле-
матичните фабрики в Хавана; семинари, дегустации; международен Habanosommelier  
конкурс; майсторски клас за техниката за завиване на пура и Habanos сляпа дегустация. 

Новост от корпорация Habanos е обявяването на международен конкурс Habanos in 
Images, в който всеки може да участва с аудиовизуален материал, свързан с  Habanos. 
Кампанията цели да промотира Habanos културата, да насърчи знанието и популяризи-
рането на работата в тютюневите плантации, изкуството на  торседорите и всички 
професионалисти, част от процеса за създаване на кубински пури.

Встъпителното събитие, посветено на бранда Cohiba, ще открие седмицата с ексклу-
зивен концерт на престижния кубински певец Augusto Enriquez. В концерта участие още 
ще вземат международните гост изпълнители Phil Manzanera и Jack Bruce, които ще 
представят шоу, наречено  „ECLECTIC-US” – микс от различни влияния, кубински музи-
кални стилове (румба, болеро, рок и афрокубински джаз). Коктейлът е предвиден след 
музикалните изпълнения.

На 29 февруари, сряда, ще бъде дадена вечеря в чест на 520-та годишнина от открива-
нето на тютюна в Куба от европейците. 

Закриването на Фестивала е на 2 март със специално организирана гала вечеря, посве-
тена на марката Romeo y Julieta. Събитието е предвидено да бъде своебразен тур през 
историята на бранда, възникнал през 1875 г., който през своето 135-годишно същест-
вуване се е адаптирал във времето, за да продължи да бъде сред най-предпочитаните 
марки. Търгът за умидори в полза на общественото кубинско здравеопазване ще закрие 
XIV издание на Фестивала Habanos в Хавана.

XiV HaBanoS ФестивАл ще се проведе под знАкА
нА 520-ГодишнинА от откривАнето нА тютюнА
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