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В празничния шести брой на бюлетина Habanos ще ви направим съпричастни
с най-значимото събитие в света на пурите в България - официалното представяне на
BOLIVAR 681 пред Habanos обществото.
Ще научите детайли за „българската” пура специално от Куба и заедно ще открехнем
завесата на ексклузивното парти.

Пожелаваме ви приятно четене в най-празничния и вълшебния месец от годината!

Екипът на „Калиман Карибе”
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В предния бюлетин ви обещахме специални колекционерски издания около Коледните празници. Ето ги и тях: 

 LAUNCHING

H. Upmann Half Corona

Име на галерия: Half Corona
Дължина: 90 mm
Ринг: 44
Калибър: Среден
Сила: Средна към лека

Други представители на галерия Half Corona: няма

H. Upmann Half Corona е второто голямо предложение 
след представянето на новата линия „E” на марката 
Partagas и разширяването на култовата серия „D”. Дос-
тъпна форма, еднакво подходяща пура за всеки един 
момент - за начинаещи и за опитни пушачи.
H. Upmann Half Corona е нова витола (ринг 44 на дължина 
90 мм) в съответствие с актуалните обстоятелства, 
свързани с любителите на хаванските изкушения. Мно-
зина предпочитат пура с малък размер като отговор 
на краткото време и немногото места, с които разпо-
лагат за пушене, но без да се лишават от очарование-
то на един разкошен Habano.

Този нов формат от портфолиото на Habanos е покана за 
бързо удоволствие с лек, ненатрапчив вкус. Силата е от 
лека към средна, с висока ароматност и балансиран вкус. 

Предизвикателството на ултра късите формати е да 
се направи такава пура, която да не жертва от своите 
вкус, аромат, както и плавното им разгръщане в три-
те дегустационни части. 
Вече и българските aficionados могат да се убедят в 
големите качества на малкия формат.

BOLIVAR 681 - Edicion Regional 
Exclusivo Bulgaria 2011

Име на галерия: Sobresalientes
Дължина: 153 mm
Ринг: 53
Калибър: Голям
Сила: Средна към силна

Други представители на 
галерия Sobresalientes: 

Просъществувала един-
ствено между 60-те и 
90-те години на XХ в.  в 
портфолиото на марка-
та Partagas и възпроиз-
ведена в оригиналната 
реплика от 2006 Humidor 
Antiguo Partagas в 200 ку-
тии за цял свят. Името й 
sobresaliente означава „из-
ключителен, ненадминат“.

Презентация:
 - предназначена единствено за българския пазар 
  в един от най-редките формати в света
 - ограничено количество от 2500 бр. кутии 
 - кутия с традиционното литографско изображение 
  на BOLIVAR както и допълнителна лента, 
  обозначаваща „Регионално издание България“
 - номерирани поредни кутии от 0001 до 2500
 - допълнителен пръстен Exclusivo Bulgaria
 - 10 броя в кутия

„Калиман Карибе“ ООД
Ексклузивен дистрибутор на Habanos s.a за България, Македония, Албания, Армения.

www.kalimancaribe.com
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Гранд парти 
за пурата на България
Със стилно парти на 17 ноември, 2011 г. във Военна 
Академия „Г.С.Раковски” „Калиман Карибе” ООД офи-
циално представи Първото регионално издание от кор-
порация Habanos s.a специално за нашата страна. 2011 
г. - за първи път в своята история България получава 
правото и привилегията да притежава свое собстве-
но регионално издание – чест и признание за всички 
aficionados.

Почитателите на пурите присъстваха на истински 
спектакъл с участието на златните момичета на Бъл-
гария – ансамбъла по художествена гимнастика с ръ-
ководител Илияна Раева, а за настроението на гости-
те се погрижиха ДесиСлава и Памбос Дансинг център. 

Представянето на пурата бе направено с уникален ин-
териорен 3D mapping, в който гостите наблюдаваха 
„преминаването” на BOLIVAR 681 през континентите, 
проследявайки пътя на пурата от Куба до България, а 
самата витола буквално „оживя” в залата пред очите 
на повече от 350 aficionados. 

Гостите можеха да впишат своите впечатления и по-
желания в специалната книга Creation of a history, поста-
вяйки паметен знак върху модерната история на пури-
те в България.

Именно по време на официалната вечер бе представе-
на и юбилейната монета BOLIVAR 681, специално про-
изведена за автентичност на регионалното издание с 
посребряване проба 1000.

 Eксклузивно от HABANOS Habanos News 
България

Bolivar 681 – Първото регионално издание на корпорация 
Habanos за България

Ритуално пурата бе внесена под акомпанимента на 
Гвардейския представителен духов оркестър. Лично 
вицепрезидентът „Бизнес развитие” на корпорация 
Habanos s.a Хавиер Терес представи BOLIVAR 681 пред 
публиката.

По традиция „Калиман Карибе” връчи годишните 
Habanos Awards, които отличават най-верните Habanos 
aficionados в България.
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Edicion regional / regional Edition 
Какво значи регионално пура 
издание
Тази нова концепция води началото си от 2005 г. Реги-
оналните издания са специализирани и лимитирани до 
географската граница на съответния дистрибутор 
пури, създадени специално за регионален пазар и с пе-
риод на валидност 1-2 години. Количествата са огра-
ничени до 2500 кутии за всяка държава и издание, не-
зависимо колко голяма е страната. Уникалността на 
Регионалните издания се подкрепя и от факта, че мо-
гат да бъдат намерени само на съответния пазар и то 
с всички характерни носители на национална и култур-

на идентичност. В зараждащият се световен Habanos 
туризъм присъствието на специфична за съответния 
пазар пура я издига на по-високо ниво от това да бъде 
ексклузивна пура, превръща я в изделие без аналог, във 
визитка за страната и гордост за всяка изискана ко-
лекция.

Bolivar. Марката
Този глобално признат бранд кубински пури носи в 
себе си индивидуализъм, сила и дух за свобода. Създа-
ден през 1902 г. в Хавана в чест на Ел Либертадор – 
Симон Боливар, освободителя на Южна Америка. Марка-
та носи едва 2% от продажбите на Habanos, но нейни-
те фенове са й верни на 100%. Доказателство за това 
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е и лимитираното издание от 2010 под името Bolivar, 
както и предстоящата колекция от скъпо ценените 
„книги“ на Habanos, посветена именно на марката.
Изборът на българския аficionado. Просъществувал в 
някои витолас на Partagas до 90-те години на XX в. И 
двата му „параметъра“ - дължина и ринг - съставля-
ват нечетни числа, които се съдържат едно в друго: 
53 ринг на 153 мм дължина. Особено рядък и ценен го 
прави и обстоятелството, че никога и под никаква фор-
ма формат Sobresaliente не е присъствал под марката 
Bolivar. В своята „Енциклопедия на следреволюционните 
Хавански пури“, хонгконкският експерт Мин Рон Нее от-
белязва: „Bolivar е една от любимите ми марки. Ако на 
света мога да избера  само една марка, тя без съмне-
ние ще бъде Bolivar“.

Референдум за „Българската пура“
В периода март-април 2010 г. бе проведена анкета сред 
над хиляда любители на хаванската пура от цялата 
страна. Сред предложените 6 марки, 10 различни фор-
мата и многото възможни имена на бъдещата пура бе 
избран един, който най-добре да изразява отличителни 
черти на българските дух, култура, история, образа 
на българския ценител, неговото лице пред световна-
та Habanos общност - Bolivar 681, витола Sobresaliente 
(53x153mm). На финалната среща на 13 април 2010 бе 
избрано и името „681“, предложено от любител на puros 
habanos.

За комфорта им се погрижи H. Upmann Half Corona.  
Златните момичетата на България танцуваха специ-
ално за всички присъстващи в залата.

За ритуалното влизане на пурата участие взе Гвардей-
ският представителен духов оркестър.
За покачване на градуса на настроението на всички гости 
Памбос Денсинг център представи уникално танцово шоу.

Всички дегустираха BOLIVAR 681.

Брой  6, ноември/ декември 2011

www.kalimancaribe.com

Месечна среща 
Habanos aficionados 
25 октомври
След приятните месечни срещи в Open Bar La Casa del 
Habano бе време да се завърнем в уютната и емблема-
тична обстановка на Бар Хавана, където по традиция 
се провеждат срещите на най-запалените любители на 
пурите. 
И този път гостите се насладиха на очарованието на 
кубинските пури. Броени дни преди голямото предста-
вяне на първото регионално издание за България тема-
та беше бранда Боливар. Показалият най-много знания 
в проведената викторина получи специална награда.

Зад завесата на партито
Специално за читателите на Habanos Newsletter ще от-
крехнем завесата около партито с кадри зад кулисите 
като ви разкажем повече за програмата на събитието.
Гостите бяха посрещнати с настроение и стил още с 
влизането на събитието.

Можете да закупите BOLIVAR 681 във веригата магази-
ни за тютюневи изделия Premium Cigars&Tobacco в цяла-
та страна, както и в La Casa del Habano.
За повече информация за BOLIVAR 681 посетете специ-
алния уебсайт на марката на адрес www.bolivar681.com.
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Premium Cigars&Tobacco отвори 
врати в Албания, Тирана
Шести магазин извън граница отвори врати в семей-
ството на „Калиман Карибе“. Луксозният бутик за тю-
тюневи изделия е от веригата Premium Cigars&Tobacco 
и ще радва клиентите в най-големия търговски център 
в Албания, Тирана – Tirana East Gate.

Три години след като стартира първото бижу в албан-
ската столица – La Casa del Habano, местните лю-
бители на кубинските пури, тютюни за лули и цигари, 
както и аксесоари за пушене вече ще имат още една 
възможност да закупят любимия си продукт.Premium 
Cigars&Tobacco, Тирана е първият магазин от верига-
та, който предлага на клиентите и място за пушене. 
Посетете ни на адрес Tirana East Gate, Rr. Tirane-Elbasan, 
Lunder, ниво 2.

Скритото оръжие на 
претендентите за Мистър Варна
На 25 ноември „Калиман Карибе” се включи в конкурса за 
Мистър Варна 2011 и подкрепи участниците в тяхното 
представяне пред многобройната публика в дискотека 
„Екстреваганца” във Варна, като предостави най-еле-
гантния им аксесоар. 

В решаващия кръг дванайсетте претендента дефили-
раха с пура в ръка и направиха конкурса още по-горещ и 
атрактивен. С много настроение през вечерта се вклю-
чиха известни личности от шоу средите. За пълно удо-
волствие на сетивата гостите също можеха да закупят 
кубински пури Habanos от специално аранжирания кът в 
дискотеката.

 Eксклузивно от HABANOS Habanos News 
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