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XVII HABANOS FESTIVAL
ЕДНА СЕДМИЦА ИЗПЪЛНЕНА СЪС СТРАСТИТЕ НА HABANOS.
HABANOS PASIÓN В ПЕТ ДНИ, ИЗТЪКАНИ ОТ ЕМОЦИЯ И НЕПОВТОРИМОСТ

“Los cubanos tenemos grandes amores. Y uno de ellos es el Habano.”
Maestro Ligador Valladares – създателят на ароматната марка Тринидад
Най-дългоочакваната среща на любителите на най-добрите
пури в света – XVII Habanos Фестивал се състоя в Хавана, Куба
в периода 23-28 февруари.
Участниците бяха над 1600 ценители на пури от над 60 страни
и 250 акредитирани журналиста и оператора от над 30 страни,

НОВИ ПУРА ИЗДАНИЯ

които пропътуваха разстоянието до екзотична Куба, за да се
потопят в историята за произхода на Habano и да се насладят
на специалната програма, която по традиция освен ексклузивните вечери включваше още посещения на плантациите с найдобрия тютюн в света, тютюневите фабрики, международен
семинар и търговски панаир, както и специални дегустации.

ЕКСКЛУЗИВНИ ВЕЧЕРИ
Descember Bueno

Тази година Habanos Festival премина под знака на два
емблематични бранда – Romeo y Julieta и Montecristo,
представени в специалните за Habanos категории:

• Romeo y Julieta Gran Reserva Cosecha 2009 Wide
Churchills, представена на Noche de Bienvenida
• Montecristo 80 Aniversario Vitola, представена на
Gala Dinner
Новата концепция Anejados (отлежали Habanos) е
представена с Romeo y Julieta Piramides Anejados и
Montecristo Churchills Anejados. Изработени от отлежали
при специални условия между 5 и 8 години тютюневи
листа. Отлежаването при пурите е процес, който придава
допълнителна мекота и деликатни дървесни нотки. Двата
нови титуляра бяха дегустирани със специална селекция
от кубински ромове.
Със специално издание под марката Gloria Cubana беше
отбелязан и 25 годишния юбилей от създаването на Casa
del Habano – световноизвестната верига специализирани
магазини за пури, разпространена в цял свят. Витолата е
комбинация между Piramides и Robusto Extra.

Noche De Bienvenida, 23 февруари 2015

На пристанището в Хавана, в старите складове за тютюн
и дървен материал от 18 век, врязани в морето от три
страни се проведе първата специална вечер, на която се
състоя и емоционалното представяне на Romeo y Julieta
Grand Reserva. Под звуците на носителя на три латино
Грами Descember Bueno, гостите имаха възможността да
се потопят в неповторимия вкус и аромат на Habanos – в
компанията на селекция от отлежали ромове.

Noche de Casa Del Habano, 25 февруари 2015

Salon de Protocolo de El Laguito беше мястото, на което се
състоя годишнината от създаването на престижната
верига от магазини, която в момента наброява над 140
магазина, разположени в 65 страни по целия свят. Първата
Casa del Habano е била открита в Канкун, Мексико. През
годините концепцията еволюира и от търговски обект
за продажба на кубински пури, CDH се превръща в място
за среща на ценители, любители и колекционери на една
култура. Всеки магазин от веригата предлага ексклузивни
продукти – специалностите на Habanos, перфектно
кондиционирани в специално създадени за пурите условия,
персонализирано обслужване, придружено от изискано
сомелиерство, в което ритуалът е традиционно запазен.

Ексклузивен дистрибутор на Habanos S.A. за България, Македония, Албания, Армения
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XVII HABANOS FESTIVAL
ЮБИЛЕЙ

HABANOS НАГРАДИ

Калиман Карибе е ексклузивен
представител на веригата магазини и менажира общо 5 обекта
с марката La Casa del Habano –
три в България, един в Албания и
един в Армения. Заедно с годишнината на франчайз мрежата, Калиман Карибе празнува юбилей – 10
години от първия отворен магазин в страната през 2005 г. и 20
години от създаването на компанията – в услуга на шедьоврите
на Habanos.

Gala Evening, 27 февруари 2015

XVII Habanos Фестивал приключи
в петък, на 28 февруари с
традиционната и великолепна
Гала вечер. Тази година тя
беше посветена на една от найразпознаваемите марки пури
Montecristo и 80-годишния юбилей
от създаването на марката. По
този повод беше представено и
най-новото издание Montecristo
Special 80 Aniversario Vitola – в
специално създадена за случая
кутия и допълнителна лента в
чест на годишнината.
Парис Хилтън

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

Акцент в програмата беше шоуто Habanos Moments, което
представи множество дегустационни комбинации между пури
и изискани питиета – италианските вина Chianti в комбинация с
Montecristo Open Eagle и Le Hoyo
de San Juan.
На 27 февруари се проведе и второто издание на конкурса за найдълга пепел. San Cristobal el Moro с
ринг 49, дължина 180 мм и време
за горене около 45 минути беше
пурата, използвана в състезанието. Ограничение във времето нямаше. Победител стана Ali Alrami
от Кувейт.
Конкурсът Habanos sommelier,
беше очакван с ентуасиазъм и
това говори за нарастващия
брой почитатели, които държат
на перфектното асистиране в
избора им на пури. Победител
стана бразилецът Walter Saenz,
който показа задълбочени знания
за портфолиото на Habanos s.a и
усет към най-добрите комбинации между пура и питие, така че
да задоволи вкуса на всеки клиент.

Наоми Кембъл

В рамките на Фестивала се проведе и Мастър Клас – „Как да навия пурата си сам“ – предизвикателството тази година беше
навиването на пура във формат
торпедо.
На последната вечер бяха връчени и годишните Habanos Awards 2015 в три
основни категории – за производство, комуникация и бизнес. Събитието
завърши с традиционния търг на умидори, на който бяха представени 6
умидора, произведения на изкуството, както и уникални селекции от пури.
Тези ювелирни издания отпътуваха с новите си собственици за Канада,
Белгия, Швеция, Кувейт, Сърбия, а в аукциона имаше участник, който закупи
два умидора. Общата сума от наддаването възлиза на 740 000 долара, които
ще бъдат използвани в подкрепа на Кубинската здравна система. Истински
фурор с появяването си на Фестивала направиха ВИП дамите Парис Хилтън
и Наоми Кембъл.
www.kalimancaribe.com

Посещения до фабриките La
Corona и H. Upmann и специална
изложбена галерия с картини,
посветени на Куба и пурите бяха
част от допълнителните активности на фестивала, които
за поредна година направиха събитието желана дестинация за
всеки Habanos почитател.
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20 YEARS KALIMAN CARIBE
Хорхе Родригез – извънреден и пълномощен посланик на Р. Куба. В няколко емоционални изречения той
събра топли пожелания за всички
присъстващи и изрази своята признателност към екипа на Калиман
Карибе.

През 2015 година, Калиман Карибе празнува своята кръгла годишнина – 20 години от създаването и израстването на компанията – в услуга на шедьоврите на Habanos.
По този повод на 19 март в клуб Tiffany се състоя юбилейното парти, с което колеги и партньори отбелязаха 20
години, изпълнени с предизвикателства, хъс за работа и
мили спомени.
Специален гост на събитието беше г-н Педро Пабло Сан

И тъй като всяко начало започва с първи стъпки – в рамките на вечерта бяха връчени и специални награди за
признателност към тези, които със сърцатост и всеотдайност са станали част от философията на Калиман
Карибе – първите служители в три категории: работа с
клиенти, човешки ресурси и информационни технологии.
Приятелска и ведра атмосфера, часове на хубави срещи,
ценни спомени и много танци – всичко това изпълни вечерта на Калиман Карибе. Чувствената кубинска музика
в изпълнение на Долорес Естрада и латино ритмите на
Памбос запалиха пламъка на настроението, който продължи да гори до малките часове на нощта.

www.kalimancaribe.com
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БЛИЦ ИНТЕРВЮ
Неотдавна в Пловдив се проведе първата среща на почитателите на аристократичния символ – лулата. В
следващите редове ще се запознаете с г-н Людмил Петков – доцент по пиано в АМТИИ-Пловдив и вдъхновен
почитател на лулата и настроението, което носи тя.
ПЪРВАТА СРЕЩА С ЛУЛАТА
Първата си лула запалих по
време на студентските години в София. По това време
беше израз на екзотична приумица, доколкото едно посещение в гр. Ваймар – Германия беше оставило смътен,
но красив спомен за непознати, тънки и изкусителни аромати.

чите никога не остават само с една лула в наличност.
Питието, в класическата комбинация с лула за мен е
качественият френски коняк, но никога на гладно. Разбира се в шарения, тласкан към непрекъстати промени
свят правилата постоянно се менят. Догмите са само
началото, поглед в правилната посока. Върховенството
остава за фантазията.

Именно там се запознах с магията на пурите и лулата. В градът, в който са живяли
Шилер и Гьоте това бяха неща на почит. Така, че лека
– полека включих това изтънчено удоволствие в дневната програма. При един по-дълъг престой в Германия
опитах почти всички тютюни познати на пазара.
ТЮТЮНЪТ
Изразът „любим тютюн“ носи някакво ограничение и затова го избягвам. Всичко е според случая.
Понякога дори това, което четеш определя изборът
ти. Все пак, комбинациите с черен тютюн са с предимство за мен. Технологията им е върховна, вкусът – неповторим.

Това, което остава неизменно е присъствието на стил,
за да не се профанира елементарно самият ритуал. Обвързаността с куп неща, създава една властна принуда
да се придържаш към норми, които да изтласкат ежедневието на заден план.
ИНТЕРЕСНИТЕ ИСТОРИИ
Една от историите ми свързани с лула е следната: При
пътуване за Франция, в годините, когато трудно се
спазваше някакъв ред, доста хора издевателстваха,
като пушеха цигари в автобуса. В един момент не издържах и извадих огромна лула – реликва. За минути,
в купето стана страшно. След адски скандал се взе колективно решение и съвсем цивилизовано – до края на
маршрута никой нищо не запали.

ИЗБОРЪТ НА ЛУЛА
Впечатляващо при лулите е многообразието на форми,
материали, големина и замисъла при изпълнението. Лулата носи индивидуален шик и изборът и е строго личен.
Трудно може да откриеш „своята“ лула от първия път.
Качествената лула може да достигне космически цени.
СТИЛЪТ
Смятам, че пушенето на лула е един съвършен ритуал,
чието усъвършенстване изисква доста време. Познава-

ПРЕПОРЪКАТА
Към младите ценители на фините неща имам само
една препоръка. Не запалвайте първата си лула по джапанки.

www.kalimancaribe.com

