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launching
H.Upmann
Magnum 54

Марка:
Име на галерията:
Дължина:
Ринг:
Брой пури в опаковка:

Пурите H.Upmann са предпочитани за своя лек към среден по
сила аромат, изцяло ръчно свити със селектиран тютюн от
Вуелта Абахо, Куба. Magnum 54 е лансиран на XVIII Фестивал
на пурата в Куба през 2016 г. Витолата е с втори пръстен с
номера на ринга. В този си формат пурата може да се изпуши
за около 1 час и 15 минути.

H.Upmann
Robusto Extra
120 mm
54
10

PUNCH Punch 48
La Casa Del Habano

Марка:
Име на галерията:
Дължина:
Ринг:
Брой пури в опаковка:

Punch
Grand Corona (Hermosos N3)
140 mm
48
10

Тази средна по сила пура е първата, чийто втори ринг е с логата на La Casa del Habano и Habanos Specialist едновременно.
Предвидена за 2016 г., достига стелажите на реномираните
бутици за пури сега, за да завладее почитателите на ненадминатия вкус на автентичен habano.

Montecristo
80 Aniversario

Марка:
Име на галерията:
Дължина:
Ринг:
Брой пури в опаковка:

Montecristo
80 Aniversario
165 mm
55
20

Витолата е представена в ексклузивна, уникално проектирана
кутия, съдържаща 20 къса пури във всяка, като броят за целия
свят е 30 000 кутии.
Montecristo 80 Aniversario е уникална витола, специално избрана
от Habanos s.a., за да отбележи създаването на тази легендарна марка през 1935 година.
Витолата е с размери, които не се срещат в нито един друг
стандартен формат на Habanos. Това привлича пушачите,
които се наслаждават на дебелия ринг и изящния бленд от тютюни, която е едновременно умело балансирана и интензивна.

Honored to represent the Habanos masterpieces
Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска, Черна гора
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HABANOS СВЕТЪТ, българия
Очаквайте!
Cohiba Atmosphere
в София!

Торседор девети ранг на майсторство очарова
любителите на пури в България и чужбина

Гостуването на мастър торседори от Куба, които да демонстрират изкуството на създаване на кубински пури, се
превърна в традиция. Ежегодно по покана на „Калиман Карибе“ ценителите на пурите имат възможност да се докоснат
до процеса на навиване на една пура и да получат информация от „първа ръка“ за историята на кубинските шедьоври,
произхода на тютюна, селекцията на листата и да проследят повече от 1000 ръчни процеси, които съпътстват раждането на една витола.
За втора поредна година гостуващият торседор бе представител на фабриката Cohiba El Laguito.
В рамките на три месеца торседорът радва почитателите
на пурите в София, Пловдив, Варна и Бургас, където имаше

демонстрации във веригите La Casa del Habano и Premium
Cigars&Tobacco.
Ексклузивно Юсат Батиста бе и атракция за елитната публика на събитието по случай 10-годишнината на списание
Amica, което се проведе в La Maison, Созопол. Отбраните
гости не пропуснаха да се насладят на своята ръчно свита
пура и да разберат повече за изкуството на торседора.
Любителите на голфа в Black Sea Rama Golf & Villas и LightHouse
Golf Resort също имаха възможност да се зпаознаят с професията торседор на специално организираните за тях частни
събития. Луксозната обстановка, голфът и Habanos за пореден път затвърдиха добрата симбиоза помежду си, оставяйки у присъстващите незабравими емоции и преживяване.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ, българия
Habanos културата и театрално майсторство
в пиеса с награда Пулицър

„Калиман Карибе“ стана официален партньор на Драматичен театър Пловдив в рамките на премиерните
представления на пиесата „Анна в тропиците“, творба
на световноизвестния американски автор от кубински
произход Нило Круз. В главната роля на постановката е
нашумялата актриса Радина Думанян, а действието се

развива в Америка във фабрика за пури на кубински емигранти в края на 20-те години на миналия век.
Това не е първото подобно сътрудничество на „Калиман
Карибе“ в областта на културата. Предходни активности в сферата са партньорство с Народен театър „Иван
Вазов“ и Драматичен театър „Сълза и смях“ София.

Habanos secret box
предизвика гостите на благотворително събитие
на Rotary
Вземи тази
кутия! Club Sofia International

„Калиман Карибе“ бе партньор на вечер, посветена
за събиране на средства за деца в неравностойно
положение. Благотворителното събитие се проведе в София, а организаторите от Rotary Club успяха
да привлекат към благородната кауза видни представители на бизнес средите. Истински фурор предизвика тайна кутия с продукти от портфолиото
на Habanos, която бе закупена на аукцион от дама,
почитател на кубинските пури.

150 лв

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ, българия
Обученията в рамките на Habanos Academy Junior
продължават в София, Македония, Албания и Армения

O

сновен приоритет на „Калиман Карибе“ е да предоставя не само най-добрите продукти, но и сервизирането
им по най-качествения и професиона-

лен начин. Провеждането на Habanos
Academy е традиционна активност
за компанията, имаща за цел да разпространява културата на Habanos,
както и да поддържа и развива висо-

кото ниво на служителите си. Всички
консултанти от бутиците La Casa
del Habano и Premium Cigars&Tobacco
взимат участие в двете нива на Академията: junior и senior.

В няколко последователни месеца: май, юни и юли бяха проведени няколко академии. В София консултантите преминаха
през ниво junior, а в Македония, Албания и Армения продавач-консултантите надградиха своите познания в ниво senior.

„Калиман Карибе“ организира Habanos Night в Скопие
и среща на любителите на пурите в Тирана
Ценителите на Habanos в Скопие присъстваха на стилен коктейл в изисканата
атмосфера на Aleksandar Palace Hotel Garden в столицата на Македония. Гостите
се насладиха на отбрани питиета и пури, както и на възможността да присъстват на демонстрации от торседор.
Последва и вече традиционната среща на Habanos Aficionados в Sheraton hotel, Тирана с много гости, представители на бизнес средите в страната, които са
искрени последователи и почитатели на кубинската култура и натюрел.
Гостите на събитието бяха изправени пред предизвикателството сами да направят своите пури под професионалните напътствия на мастър торседор-а.
Представител на корпорация Habanos s.a. г-н Карлос Феран лично отсъди найдобрата пура, а дамата спечели бутилка пенливо вино Belaire, предоставено от
партньора на събитието компания Sagax.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ, българия
Habanos Nights Ереван

Две събития зарадваха почитателите на Habanos в Армения. Първото се проведе в началото на юни, когато La
Casa del Habano отправи истинско изкушение към всички
гости на специалната кубинска вечер в бутика. Атмосферата бе завладяваща с мирис на Montecristo, дегустация на уиски Glenfiddich и под съпровода на изкусителната
кубинска певица Ивон Фернандез.
В края на юли събитията продължиха със специалното

присъствие на торседор Юсат Батиста, който завърши
своята визита по покана на „Калиман Карибе“ с последни демонстрации и участие в Habanos Night в Армения.
Местните почитатели останаха впечатлени от майсторството на торседора. Сред атракциите на вечерта
бяха специални дегустации, състезания, кубинска музика
и най-добрите пури от Habanos.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ
Регионалното пура издание за Хърватска
Ramon Allones Terra Magica бе представено
в рамките на ежегодното събитие Habanos moments

Периодът 1-4 юни 2017 г. бе истински празник на сетивата за всички присъстващи на събитията в рамките на
Habanos Moments в Загреб, Хърватска. Организаторите
от Camelot, които отбелязват и 25-годишнина от основаването на компанията, се бяха погрижили за разноообразна ежедневна програма с подходящата към тях комбинация от пура и питие. Всичко това поднесено в уникалната
атмосфера на красотата на изключителни локации и с

много вкус и топ изкушения от Habanos. Дебют направи и
регионалното издание - Ramоn Allones Terra Magica Ediciоn
Regional Adriatico 2016, налична само в 6000 номерирани
кутии с 10 броя пури във всяка.
За истинския дух на събитието спомогна и един от специалните гости - торседор Юсат Батиста, който допълни с нотка кубинско вдъхновение приповдигнатата празнична атмосфера.

Cohiba Atmosphere
отвори врати
за първи път
в Куба
Новооткритият клуб Cohiba Atmosphere се намира в есклузивната търговска Галерия в Гранд Хотел Манзана
Кемпински Хавана – първият петзвезден плюс хотел на
острова под престижния бранд на Кемпински. Клубът
е с топ локация в сърцето на града в близост до много
забележителности.
В световен мащаб това е единадесетият обект под
франчайза на Cohiba Atmosphere. Дизайнът на клуба е
инспириран от четирите линии на Cohiba: Linea Linea
Clаsica, Linea 1492, Linea Maduro 5 и Linea Behike, които
могат да бъдат разпознати чрез използваните в интериора цветове и графични елементи. Всички почитатели на Habanos, както и тези, които сега откриват
най-добрите пури на света, ще могат да се насладят
на богатото разнообразие от витоли от портфолиото
на Habanos в ексклузивна частна атмосфера.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ
Блиц интервю
Юсат Батиста има 17-годишен стаж като професионален торседор.
Участва в култовия Habanos Festival, където се включва В производството
на Cohiba Behike и Cohiba Gran Reserva.
Истинската му гордост е прецизното изпълнение на Cohiba Medio Siglo.
Какви са твоите впечатления
от България?
България определено ми хареса.
Хората са сърдечни и приятни. Лятото е топло, близко до климата в
Куба. Имах възможност да пътувам
из страната и най-много ми хареса
Созопол. След това подреждам София, Варна и Пловдив.
Какви са българските
aficionados през твоите очи?
Впечатли ме интересът на клиентите към продуктите и към кубинската култура. Те са любопитни и
искат да научат детайли за пурите и техния произход. Благодарен
съм за доброто отношение, което
срещнах. За мен беше удоволствие
и ценен опит.

Юсат, разкажи ни за себе си.
Какво е за теб професията на
торседора и как направи своите
първи стъпки?
Работя повече от 17 години като
торседор и бих препоръчал тази
професия на всеки. Запали ме мой
братовчед, който работи във фабриката на Hoyo de Monterrey. Той
ми разказа, че това е една вдъхновяваща работа и сега смело споделям неговото мнение.

Кои формати пури обичаш да
навиваш?
Всички формати от Linea Clasica,
Esplendido, Robusto, Behike са ми истински любими. Харесва ми да комбинирам пура и ром.
Коя е най-впечатляващата ти
среща или емоция в сферата на
професията?
Участието ми в Habanos Festival
през 2010 г. и 2015 г. Усещането е
уникално.
Видове торседори

Различават се 4 степени майстор
торседори – 6, 7, 8 и 9. 9-то ниво е
най-високата степен. Има торседори, които работят от 20 години
професията си и не могат да достигнат това майсторство, но има и
такива изключения, които за по-малко от 4 години преминават в девета
степен.

Девета категория торседори сръчно
навиват пури голям калибър, както и
фигурадос: Cañonazo, Diademas, Gran
Corona, Gran Pirаmide, Hermoso No
1, 2 и 3, Julieta (Churchill), Prominetes,
Magnum 50, Pirаmides, Robusto Extra,
Salomоn, Sobresaliente и Sublime. Те изготвят специалните издания на корпорация Habanos.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ

PASION POR AUTENTICA CUBA
Вземете вкуса на Куба вкъщи!

Специалното предложение е валидно за периода от август и септември 2017 г. или до изчерпване на количествата.

kaliman_caribe

Kaliman Caribe
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