
Лятната тераса на Open Bar La Casa del Habano
Radisson отвори врати! 

Насладете се на неповторима гледка в уютна атмосфера, богато портфолио от 
шедьоврите на Habanos, екзотични коктейли и класни напитки, поднесени с усмивка 
от професионални пура сомелиери. Направете удоволствието от любимата си пура 
още по-голямо и изживейте емоцията от своя habano в кубинския оазис в центъра на 
София – La Casa del Habano Radisson Blu Hotel! 

Площад  „Народно събрание“ 4, София, тел. за резервации: 02/ 9334737, 0887273597.
Работно време: 10:00-02:00 ч. (всеки ден)
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МЕСЕчНА СРЕщА на Habanos aficionados в Open Bar La Casa del Habano Radisson Blu Hotel, София
29 май 2012 г., вторник, след 18:30 ч.

За нас е удоволствие да поканим приятелите на кубинските пури на месечната среща в Open Bar La Casa del Habano. 

ще ви посрещнем с Куба либре, а за доброто настроение на всички ще се погрижат пурите Habanos и специалната 
музикална и танцова програма.

СПЕЦИАЛНА ПОКАНА

ENJOY THE SCENERY

PREmium CigaRS&TObaCCO вЕчЕ И в мОЛ gallERia buRgaS
Луксозният бутик  е 24-тия магазин от веригата в България 

Premium Cigars&Tobacco отвори врати в най-новия търговски център в града – 
Galleria Burgas. От 15-ти май 2012 г. всички aficionados, жители и гости на града, 
ще имат възможност да избират между богатото портфолио на Habanos s.a. в ком-
фортната обстановка на новооткрития мол.

Търсете Premium Cigars&Tobacco на партерен етаж, близо до Карфур.

Други представители на галерията: Няма

Витола Franciscos е интересна с няколко неща. На първо 
място тя е присъствала за кратко в портфолиото на 
Allones през 70-те години на миналия век. Това е и причи-
ната новото лимитирано издание да е облечено в „ретро“ 
пръстен на марката, който впечатлява със семпло изя-
щество. Името на тази витола крие в себе си тайната 
на своя произход, като само една от версиите е, че се 
свързва със „Св. Франциско“ – основателят на едноимен-
ния орден, който и досега има немалко последователи в 
католическия свят. 

RamON allONES EXTRa EDiCiON limiTaDa 2011 

Име на витола: Franciscos
Дължина: 143 мм
Ринг: 44
Калибър: Малък към среден
Цена на брой: 18,50 лв.

Форматът е 143х44 или стоящ „на по един милиметър“ 
от изисканата витола Корона. Това е много сериозна за-
явка, тъй като пури с подобен формат следва да носят 
най-ярките дегустационни черти на съответната марка.
Ramon Allones Extra е посрещната с изключително не-
търпение от Habanos обществото. През 2012 г. марка-
та навлезе в своя 175-ти рожден ден с първото в своята 
история Лимитирано издание! Витолата е с двугодишна 
фермантация, тъмен мадуро цвят на обвивния лист и 
„ретро“ пръстен.

lauNCHiNg
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Други представители на галерията: Hoyo de Monterey Petit 
Robustos

Очакванията към този представител на една от най-оби-
чаните марки на Habanos бяха да завладее предимно по-
читателите на по-бързите формати. Опита ни с друга 
лимитирана серия на Partagas Serie D N3 подсказа, че няма 
да е изненада, ако Partagas Serie D N5 излезе от рамките 

PaRTagaS SERiE D N5

Име на галерия: Petit Robustos
Дължина: 110 мм
Ринг: 50
Калибър: Голям
Сила: Средна
Цена на брой: 18,00 лв.

Линията „Epicure” на Hoyo de Monterrey се обогати с още двама представители. Те са известен „фейслифт” на едни 
от най-обичаните „Ойос” – Epicure N1 и Epicure N2. Продуктите са с красив тубос и с елегантни форми в типичния за 
бранда дизайн. Сега вече почитателите на пътуванията, както и онези, които обичат да правят спонтанни изненади и 
подаръци, имат още по-голям избор в рамките на портфолиото на Habanos s.a.

HOYO DE mONTERREY

на лимитираните издания, за да продължи да радва свои-
те почитатели. 
Това предположение не са се реализира, но и интересът 
към тази витола в световен мащаб е изключително голям, 
доказвайки, че марка изважда на бял свят едни от най-до-
брите „лимитади“, както и знак на уважение към всички 
свои почитатели. 

Ramon Allones е една от първите кубински марки пури. Ис-
торията й датира от 1837 г., а името идва от предприе-
мача Рамон Айонес. 
Любопитно е, че Айонес е първият производител на пури, 
който декорира кутиите им с литографски изображения. 
Това начинание бързо се превръща в хит и получава попу-
лярност, която впоследствие се превръща в традиция.
Марката Ramon Allones е ценена от неголям кръг, но из-
ключително верни последователи. Това се отнася с пълна 

сила и за българския пазар. Така до известна степен се 
превръща в бутикова, елитарна пура, с която пушачът не-
еднозначно отъждествява собствения си фин и изискан 
вкус. Доказателство за това е популярността на марка-
та сред почитателите на изисканото френско вино, шам-
панско, порто или по-фините малцови напитки. Още едно 
потвърждение за набиращата скорост на бренда е, че са 
разработени четири Регионални издания за 2011 г. и пет 
за 2010 г. 

Hoyo de Monterrey Epicure N1 е един от най-добре познати-
те представители на марката. Прототип и на дълго ча-
кания флагман на новата линия на Hoyo – Epicure Especial. 
Типично начало: сладко, тревно, какаово, леко матово и 
много меко. Това е една сравнително илюзорна външност, 
зад която се крие силен и интензивен вкус.

Марката предлага лек аромат и голямо разнообразие от 
формати. Дълги години до 1992 г. някои от пурите на 
Давидоф се произвеждат с листата от плантациите на 
Hoyo de Monterrey. През 1970 г. е представена новата ли-
ния „Le Hoyo” с по-наситен аромат. Предпочитана марка 
от големия джазмен Дизи Гилеспи.

Име на галерията: Corona Gorda
Дължина: 143 мм
Ринг: 46
Калибър: Среден
Сила: Лека към средна
Цена на брой: 22 лв.

Име на галерията: Robusto
Дължина: 124 мм
Ринг: 50
Калибър: Голям
Сила: Лека към средна
Цена на брой: 21 лв.

HOYO DE mONTERREY EPiCuRE N1 HOYO DE mONTERREY EPiCuRE N2

Hoyo de Monterrey Epicure N2 е сред най-продаваните представители на марката, както и на формата Робусто. Отли-
чава се с нежна текстура на листото и перфектен завършек със сладникав тропически послевкус. Основното й пре-
димство е, че е лека към средна, което я прави подходяща за всяка ситуация, както и за начинаещи пушачи. Особено 
подходяща е за дами, които трудно се решават на по-големи формати. Изключителна дълбочина, лек дървесен привкус. 
Равномерно горене, богат аромат и вкус, сладки нотки на какао, канела и дори индийско орехче.
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Месечна среща на Habanos aficionados
Cigar Bar Habana
24.04.2012 

Уникален по рода си тестинг зарадва почитателите на 
кубинските пури на последната месечна среща. Cigar Bar 
Habana бе мястото, където присъстващите aficionados 
разгърнаха своите сомелиерски качества. Предизвика-
телството към тях бе да предложат най-добрата ком-
бинация между пура и питие: три шедьовъра от бранда 
Ramon Allones с 12-годишни сингъл малцове. 
Сред участните в тестинга бе изтеглена и томбола, а 
щастливият победител спечели комплимент – кубински 
ром Varadero с послание да продължава да открива най-до-
брите комбинации на пура Habanos и подходяща напитка.
За летния сезон мястото за провеждане на традицион-
ните месечни срещи на Habanos обществото в България 
се мести в Open Bar La Casa del Habano Radisson Blu Hotel. 

Кубинско парти в Пловдив
5.05.2012

Специална кубинска вечер бе 
организирана за работното 
посещение на американски 
военнослужещи в хотел „Но-
вотел Пловдив“. 
Кубинските ритми, подне-
сени под специалната хоре-
ография на танцова двойка, 

и хаванските пури очароваха присъстващите. За някои 
от гостите това бе първата среща с кубинската култу-
ра и продукти, но със сигурност не и последната, като 

Habanos се сдоби с още нови почитатели в тяхно лице. За 
спомен от вечерта гостите отнесоха към родината си и 
подаръци: най-добре пазената тайна, кубинското съкро-
вище Cohiba Behike.

Пурите Habanos дефилираха на афтър 
партито на конкурса „Мистър България“
15.05.2012

Esterhasi Bar бе домакин на афтър партито на участни-
ците в конкурса „Мистър България 2012“. След официал-
ната церемония конкурентите за престижната титла 
се насладиха на стилната обстановка в столичния клуб 
и релаксираха в компанията на кубинските пури. Претен-
дентите за най-красив мъж на България не устояха на 
чара на Habanos. Присъстващите наблюдаваха с интерес 
ритуала за разпалване и поднасяне на пура и не пропуснаха 
да дегустират най-новите продукти, специално подбрани 
за изискания стил на Esterhasi Bar в София.
За доброто настроение на всички се погрижи талантлива-
та певица Рут Колева, а аромата на хаванските пури на-
пълно завладя гостите, придавайки елегантен и елитарен 
почерк на ивента.

Разкажете за първият път, когато опитахте кубинска пура. Изпратете ни в свободен текст вашата лична история. 
Най-интересните разкази ще бъдат публикувани в бюлетина Habanos, a в края на годината един от вас ще спечели 
нашата специална награда. 

Изпращайте своите разкази на имейл адрес: contact@kaliman.bg

мОятА ПървА ПурА КОНКурС

HabaNOS NEwS СвЕтът

Голф турнирът Montecristo CUP събра 
близо 100 участници от над 17 държави 
в голф клуб „Варадеро“, Куба

Голф-легендата Тони Джаклин, носител на най-високите от-
личия в множество турнири от US Open и British Open лично 
награди победителите във всяка една от категориите. 
Сред изненадите на тазгодишното голф събитие, прове-
ло се 19-21 април, бе ексклузивната дегустация с класни 
напитки и продукти, която бе посрещната с голям ен-
тусиазъм от присъстващите. Омар Елой Алонсо и Хуан 
Мануел Бетанкур – доказали се Habanosommelier-и, водиха 
събитието и не пропускаха да подчертаят достойнства-
та на различните съчетания с пури по време на дегуста-
циите. Една от комбинациите бе шери "Олоросо Еспаньол" 
от типа Педро Хименез в компанията на Montecristo N2 
– емблематичния представител на марката и сред най-
разпознаваемите референции за Habanos.
Бляскава гала вечеря бе кулмининацията на Голф купа 
Montecristo. След тържественото връчване на премиите, 
вечерта изненада гостите с най-доброто от кубинската 
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гурме кухня сред историческия контекст на Къщата на 
Дюпон, седалище на Голф клуб „Варадеро“.

Победители в Голф купа Montecristo 2012:

1-во място: Джим Хауърдс, Канада
2-ро място: Гилермо Ерера, Куба

Същинската фаза на турнира бе оглавена от Тиен До, 
Виетнам.
Купата Varadero Golf  спечелиха Аниа Бланко, Куба, и Ана 
Пикет, Испания.

май 2012 г.
 
Поредната месечна среща на любителите на кубинските 
пури се проведе в средата на май в La Casa del Habano 
Tirana. По традиция на събирането присъстваха редов-
ните клиенти на бутика, които с интерес се запознаха и 
коментираха новостите в света на пурите Habanos под 
акомпанимента на кубинска музика и с Куба Либре в ръка.
Богатото портфолио от най-добрите пури в света, на-
лични в La Casa del Habano Tirana,  получи висока оценка от 
гостите. Сред присъстващите afcionados бе консула на 
Република черна Гора в Албания, който остана впечатлен 

В юнския брой на престиж-
ното френско списание 
L' Amateur de Cigare е публи-
кувана статия за първото 
регионално пура издание от 
Habanos s.a. специално за Бъл-
гария – Bolivar 681.
Жури от трима пура соме-
лиери с международен опит 
споделят своите впечатле-
ния за качествата на витола-
та, изтъквайки предимства-
та й с положителни мнения и 

от Първото регионално издание от Habanos  специално за 
България – Bolivar 681. Както и в София, един от всички 
присъствали спечели и специалната награда на вечерта.

отзиви от направената на сляпа дегустация през м. май. 
Подобен тип оценка на страниците на единственото 
френско издание, посветено на любителите на качестве-
ните пури, е доказателство за високата позиция на Bolivar 
681 в историята на световните пура марки.
В специалния си брой (№88) авторите на списанието пуб-
ликуват любимите на хората по света ТОП 100 пури за 
2012 година, като определят най-добрите 20 от тях да 
получат Оскар от L' Amateur de Cigare.

Традицията на месечните срещи на Habanos aficionados вече и в Тирана

Bolivar 681 с признание от Франция


