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LAUNCHING
HUMIDOR COHIBA MAJESTUOSOS 1966-2016

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Majestuosos
150 mm
58
20

Изработени специално за 50-годишнината на Cohiba и представени на Фестивала на пурата 2016 г. в Куба, този изящен умидор от 20 къса изключителни и неподправени пури биха зарадвали почитателите на префинения вкус. Това е най-дебелата
по ринг пура в портфолиото на марката и се характеризира

QUAI D‘ORSAY N50

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

D N5
110 mm
50
10, 25

със сила и уникален бленд. Може да се изпуши за около 70 мин.
Произведени са само 1966 умидора, които сами по себе си са
отличен аксесоар с лак и заоблена форма, подходящи за истински ценители.

QUAI D‘ORSAY N54

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Edmundo Grueso
135 mm
54
10, 25

На XIX Фестивал на пурата в Куба през 2017 г., предназначената за френския пазар марка направи своето официално световно завръщане с две напълно нови витоли под името Quai
d`Orsay – N50 и N54. Брандът оживява с по-наситени цветове

и съвременен дизайн на пръстена и кутията. Нововъведение
тук е страничният етикет на кутията. Непроменен остава
мекият, балансиран и елегантен вкус, който характеризира
линията от първия ден на създаването й.

PARTAGAS SERIE E N2
(ONLY T.R.) 2015

RAMON ALLONES
TERRA MAGICA ER 2016

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Duke
140 mm
54
10

Произведен през 2015 г. в 5000 бр., този умидор с овлажнител
и хигрометър с покритие от кожа, включва 10 пури и единичен
тубос с овлажинтел за оптимално пренасяне на къс от безценните Habano. Наличен е само в Travel Retail и Duty Free. В тубоса
има вграден пънч.

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Double Edmundo
155 mm
50
10

Регионалното издание Ramon Allones Terra Magica с гордост
носи пръстен Exclusivo Adriatico и запълва 6000 кутии. Магическата земя на Истрия – най-големият полуостров в Адриатическо море, с богата история и плодородна почва – вдъхновява избора на името на пурата. Това е второ регионално
издание след пускането на Vegas Robaina Marshal през 2009 г.

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
QUAI D‘ORSAY С ДЕБЮТНО ПРЕДСТАВЯНЕ В БЪЛГАРИЯ
ОТ ХАВАНА ДО ФРАНЦИЯ... И ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

T

радиционното и дългоочаквано събитие на „Калиман Карибе“ под мотото Grand Party Habanos
Night се проведе на 7 декември, София. Тази година перлата в короната беше ексклузивното
представяне на марката Quai D‘Orsay за първи път в
България.
Специалната премиера се състоя в елитен столичен
клуб, където над 400 гости се насладиха на шедьоврите
на Habanos. За доброто настроение на присъстващите
се погрижиха известният поп певец Любо Киров и танцьорите от Памбос Денсинг център.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ

Гостите се насладиха на истинско
интерактивно шоу посредством 3D
mapping, който пресъздаде духа на
Куба с кадри от Фестивал Habanos,
живописни визии и представяне на
акцентните пура издания.
Сред другите акценти на ХI Grand
Party Habanos Night „Калиман Карибе“
презентира и Montecristo 1935- пура,
която заслужава вниманието на всеки истински ценител.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ

QUAI D‘ORSAY
Quai d‘Orsay е създадена през 70-те години на ХХ век за целите на френския
пазар. Поръчана от министъра на
финансите по това време с нуждата
от пура като допълнение към постиженията на нацията в областта на
модата, парфюмерията, текстила и
вината. Първоначално замислен за машинно производство в Камерун, планът бързо се ориентира в правилната
посока – изисканата пура следва да е
навита на ръка и то с черен кубински
тютюн. Взема наименованието си от
името на улицата, на която се намира

SEITA – местният дистрибутор на
пури за страната, и Министерството на външните работи на Франция
на левия бряг на р. Сена. Quai d`Orsay е
нарицателно за местонахождението
на Министерството, а значи и „алеята покрай реката“, по която много
творци са търсили своето вдъхновение. Чрез своето предназначение
пурата достига и до посолствата и
дипломатите на Франция в чужбина
като частица от богатството на
френската култура по света.
Умелата селекция на листа от Ву-

www.kalimancaribe.com

елта Абахо и Пинар дел Рио в Куба
майсторски сътворява Quai d`Orsay,
омайвайки дори префинения френски
вкус с деликатен букет от усещания
за дърво и мед, ванилия и лешник, сухи
цветя и финал от земни нотки. Марката е една от най-леките по сила в
портфолиото на Habanos s.a. За повече от 40 години е запазила своя скрит
деликатен нрав основно за най-запалените си привърженици във Франция. Само за последното десетилетие е излъчила 4 регионални издания
Exclusivo Francia.
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HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ГОСТУВАЩ ТОРСЕДОР
ОТ ФАБРИКАТА НА PARTAGAS

2017-та беше щастлива година за всички афисионадос,
които не спират да се удивляват и възхищават на майсторството на торседор-а. В периода октомври-декември за втори път през годината по покана на „Калиман Карибе“ има гост торседор от Куба.

Идалмис Феро с майсторство 9-та степен, представител на фабриката на Partagas в Куба впечатли и спечели любителите на пури в страната, както и в Албания,
Македония и Армения, където също се проведоха демонстрации.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ
„КАЛИМАН КАРИБЕ“ ОФИЦИАЛНО ОТКРИ
COHIBA ATMOSPHERE SOFIA ПОД ЛИЦЕНЗА НА HABANOS S.A.

Точно като коледен подарък бе новината за официалното откриване на най-новата и ексклузивна концепция
Cohiba Atmosphere Sofia. На 20-ти декември, броени дни
преди началото на празниците, изискан коктейл отбеляза откриването на „най-новото сърце на столицата“.
Сред гостите на събитието бяха посланика на Куба в
България, посланика на Армения и Хосе Мария Лопез,
Вицепрезидент Бизнес развитие от Habanos. Съгласно
българската традиция първите гости, пристъпили прага хвърлиха монети, за да има здраве и просперитет.
Музикалните изпълнения наживо и Cohiba Siglo III потопиха присъстващите напълно в атмосферата на Cohiba
Atmosphere. В духа на наближаващите празници сред изненадите на вечерта бе празнична питка, която донесе

на един от гостите тематичен късмет: юбилейната
монетa, издадена по повод лансирането на Първото регионално издание за България Bolivar 681.
Cohiba Atmosphere под лиценза на Habanos s.а е неповторима и уникална концепция, която предлага едно наистина екслузивно преживяване в елитна обстановка
и най-качествените шедьоври на Habanos. В световен
мащаб към 2017 г. откриването на клуба в София е тринадесетото представителство на веригата и трето
такова за Европа.
Cohiba Atmosphere посреща най-високите международни
стандарти в сегмента на concierge услуги, Habanos сомелиерство и селективни дегустации на напитки и пури.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ
За удобството на своите гости
разполага с уютна открита тераса, бар част и walk-in humidor, който предлага истинско богатство
от ексклузивна селекция със специални и ултраспециални издания
на Habanos. Private lunge зоната е с
контролиран достъп само за регистрирани клиенти и за гости с покани за специални събития.
Цел и основна мисия на политиката на Cohiba Atmosphere Sofia е да
развива страстта и културата на
Habanos и да разширява хоризонта
на възприятията, пренасяйки найвисоките международни стандарти в сферата.

www.kalimancaribe.com
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HABANOS СВЕТЪТ
ЛЮБИТЕЛИТЕ НА HABANOS В АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ
СЕ НАСЛАДИХА НА ИЗКУСТВОТО НА ТОРСЕДОРА

Месечните срещи на любителите
на Habanos в Македония и Албания е
традиционна и чакана активност от
местната публика. Присъствието
на торседор прави срещите още повълнуващи и емоционално заредени
заради възможността отблизо да
се наблюдава майсторския процес

по създаването на кубинските пури.
Като традиция се оформи провеждането на състезание сред гостите, а именно предизвикателството към тях да създадат собствена
пура под зоркия поглед и наставления от гостуващия торседор Идалмис Феро. Най-добрата пура беше

отличена лично от торседора 9-та
степен, а щастливият победител
получи специална награда.
Идалмис Феро очарова и Habanos
ентусиастите в Македония, където се проведоха няколкодневни
демонстрации в бутици “Premium
Cigars&Tobacco”.

HABANOS NIGHT
СЪБРА ПУРА ЕНТУСИАСТИТЕ В АРМЕНИЯ

4.12.2017, Армения. Любителите на кубинските пури се
насладиха на една типична за Острова вечер, която се
състоя в La Casa del Habano.
Кубинските ритми, поднесени от певицата Ивон Фернандез, присъствието на торседор Идалмис Феро от
фабриката на Partagas, както и уханието на кубински
kaliman_caribe

Kaliman Caribe

пури напълно пренесоха присъстващите в една друга екзотична действителност.
В рамките на традиционното за Армения събитие, любителите на качествените пури Habanos се насладиха
на различни комбинации с отбрани напитки, а торседор
Идалмис очарова публиката с майсторството си и чаровна усмивка.

www.kalimancaribe.com

