
Premium Cigars&Tobacco Burgas Airport откри врати в края на декември 2013 г. 
и допълни веригата магазини под номер 26. По подобие на бутика на варненското 
летище предлага пълната гама ръчно свити пури от Habanos, тютюни за лула и ци-
гари, аксесоари за пушене, кубински гурме продукти и изискани идеи за подаръци за 
пътуващите през пътническия терминал. Работи според графика на самолетните 
полети през цялата седмица, М. +359887508150.

Montecristo е създадена през 1935 г. и е 
една от най-известните марки на Habanos 
в цял свят. Мнозина се позовават на нея 
като характерен Habanos вкус.
През 2004 г. в марката Montecristo се въ-
вежда витола Edmundo, която е насочена 
към задоволяване на нуждите от по-голям 
ринг, а по-кратката версия - Petit Edmundo, 
излиза след две години.
През 2013 г. Linea Edmundo се разраства 
с новата витола Double Edmundo (дължи-
на 155 мм и ринг 50). Тази пура ще засити 

насладата от пушенето на класическия 
бленд на линия Edmundo в пълния й спектър 
от аромати и вкусове за около час.
Витолата е предложение към тези, кои-
то са настроени да се радват на пурите 
с по-спокойно темпо.
Всички пури от марката Montecristo са 
направени „Totalmente а mano - Tripa Larga“ 
- изцяло ръчна изработка, с дълъг пълни-
тел, с подбрани листа от Вуелта Абахо, 
Пинар дел Рио, Куба.
Montecristo Double Edmundo са облепени с 

новия пръстен Montecristo, който е нова-
торски по своя дизайн и в същото време 
продължава класическия вид на марката.
Кутиите за 10 и 25 къса също носят нов 
защитен буфетон (лист хартия вътре в 
кутията), както и папелета (правоъгълен 
печат отстрани на кутията), което ги 
прави лесни за идентифициране по раф-
товете на магазините. Тези подобрения 
във визията постепенно ще бъдат адап-
тирани и в останалите витоли и опаковки 
на линия Edmundo.
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LAUNCHING
MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO

МАРКА: Montecristo 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: Double 

Edmundo 

ИМЕ НА ВИТОЛА: Dobles 

ДЪЛЖИНА: 155 mm 

РИНГ: 50

ПРЕДСТАВЯНЕ: Kутия с 10 и 25 къса

• Habanos S.A. представя Montecristo Double Edmundo, предлагайки по-дълъг пред-
ставител в линия Edmundo за тези, които търсят пълния вкус на Montecristo, 
без ограничения във времето.

• Double Edmundo включва нов пръстен Montecristo, както и други иновативни 
елементи в изображението на марката.

MONTECRISTO PETIT N2

Първоначално класическата гама на 
Montecristo включва само витоли, номери-
рани от 1 до 5, като постепенно се раз-
ширява, за да се погрижи за задоволяване 
на разнообразните вкусове на почитате-
лите на Habanos.
Това е първото допълнение в Linea Clasica от 

много години насам. Montecristo Petit N2 (дъл-
жина 120 мм х ринг 52) е фигурадо - заостре-
на в единия край форма. В съответствие 
с традицията на марката, класическата 
Montecristo N2 се смята за една от референ-
циите за категорията figurado. Montecristo Petit 
N2 е витола, която предлага всичко това - за-

МАРКА: Montecristo 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: 

Montecristo Petit N2 

ИМЕ НА ВИТОЛА: Petit N2 

ДЪЛЖИНА: 120 mm 

РИНГ: 52

ПРЕДСТАВЯНЕ: Kутия с 3, 10 и 25 къса
• Habanos S.A. представя Montecristo Petit N2, нова витола, която обогатява 

историческата Linea Clasica на Montecristo и е предназначена за тези, кои-
то обичат figurados - заострени в единия край пури, като могат да опитат 
вкуса на Montecristo за по-кратко време.

острена в единия край и вкуса на Montecristo, 
разкрит за по-кратко време.
Пурите Montecristo Petit N2 са „Totalmente a 
mano - Tripa Larga“ - изцяло ръчна изработка, 
дълъг пълнител като всички представите-
ли от марката Montecristo.
Montecristo Petit N2 включва обновения пръс-
тен на Montecristo (също представен в нови-
те Double Edmundo), който е иновативен по 
своя дизайн и в същото време продължава 
класическия вид на марката.
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Събитието се състоя в Резиденция 
„Тера“ в София, а гостите бяха по-
срещнати с истинска кубинска ат-
мосфера с много усмивки, латино 
танци и весело настроение с тема-
тични кътове, допълващи духа от 
Хавана.

Акцент на вечерта бе предста-
вянето на обновения пръстен на 
Montecristo в изключително успеш-
ната серия Edmundo с Montecristo 
Double Edmundo и с ново фигурал-
но присъствие Montecristo Petit N2. 
Ексклузивните пура издания за ве-
черта бяха цели седем, допълнени 
с лимитираните издания за 2013 г. 
Hoyo de Monterrey Grand Epicure EL 
2013, Punch Serie D’Oro N2 EL 2013, 
Romeo y Julieta Romeo Deluxe EL 2013, 
както и Bolivar Libertador Only La Casa 
del Habano.

Силен интерес предизвика присъст-
вието на торседор 9-та степен от 
фабриката „Пинар дел Рио“ в мест-
ността Вуелта Абахо в Куба. Ниурка 
Ернандез затвърди изключителната 
си опитност с навиване на десетки 
пури за кратко време за демонстра-
ция пред гостите.

Група „Тумбаито“, Калин Вельов и 
Силвия Монева забавляваха гостите 
с латино музика, а танцьорите от 
Памбос Денсинг Център вдигнаха 
градуса на настроението с танцо-
во шоу, в което се включиха и голя-
ма част от Habanos почитателите. 

Както винаги церемонията по връч-
ване на HABANOS AWARDS затаи 
дъха на очакващите признателна на-
града за техния принос за развитие 
на Habanos културата в България. 

HABANOS БЪЛГАРИЯ
VII GRAND PARTY HABANOS NIGHT ЗАТВЪРДИ КУБА ПРИСЪСТВИЕТО В БЪЛГАРИЯ 
С НАЙ-НОВИТЕ ПУРА АКЦЕНТИ ОТ HABANOS ЗА 2013 Г. И С МНОГО НАСТРОЕНИЕ

На 28 ноември 2013 г. „Калиман Карибе“ проведе седмото издание Grand Party Habanos Night за България. 
В рамките на вечерта повече от 300 почитатели на кубинските пури за пореден път имаха възможността да 
усетят автентичната култура на Куба и ексклузивно да се запознаят с престижните нови издания на Habanos 
S.A. за 2013 година.

     

 ОТЛИЧЕНИТЕ ЗА 2013 Г. СА:

HABANOS CONNOISSEUR 
Ивайло Вълков
Ангел Тенев
Красимир Колев 

HABANOS AFICIONADO
Димитър Петров
Деян Енчев
Ангел Попов

HABANOS LADY
Мариана Брага 
 
HABANOS COMMUNICATION
Момчил Мондешки
Николай Хаджидончев
 
HABANOS AMBASSADOR
Владислав Денков 

HABANOS СЛУЖИТЕЛ
Спаска Баджакян 

Снимки от Grand Party VII могат да бъдат разгледани в корпоративния профил на „Калиман Карибе“ във Facebook.
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БЛИЦ ИНТЕРВЮ

Емилия Карадочева 

Моята първа кубинска пура 
11:00 ч. сутринта, заведе-
ние на път от Хавана за 
Варадеро, кубинска музика 
на живо, щастливо усмих-
нати и позитивни хора, пу-
рата не помня...

Това, което най-много 
ме впечатлява в пурите 
Habanos, е
Пури с характер, могат 
да бъдат добър събесед-
ник само в случай, че знаеш 
какво искаш от тях.

Времето за пура е
Твоето време.

Най-добрата комбинация 
на пура е с
Приятната компания, 
уютната обстановка и 
нужното време. Отлежал 
кубински ром и сингъл мал-
цово шотландско уиски не 
биха навредили.

Любимата ми пура е
Partagas Culebra.
 
Стилът на един Habanos 
aficionado се отличава с
Пали пура само във важни 
за него моменти, не прос-
то, защото е на място, 
където се пуши. С удо-

волствие би споделил своя-
та пура, но само с истин-
ски любител. Не тръгва на 
път без любимите и в до-
бро състояние пури, дори 
с риск да изпусне важен 
полет.

Личната ми препоръка 
към начинаещите пушачи 
на пуре е
Не бих определила пуша-
чите на пури като начи-
наещи и напреднали, а 
по-скоро като ценители и 
позьори. Бъдете от първи-
те.

www.kalimancaribe.com

HABANOS LADY 2012Емилия Карадочева e главен финансов директор в между-
народен инвестиционен фонд, пътешественик, ценител. HABANOS LADY 2009

HABANOS БЪЛГАРИЯ

Ниурка Ернандез е професионален торседор (специалист по на-
виване на пури) и катадор (дегустира и упражнява контрол по 
качеството на пурите) от Куба. Тази година тя е в България по 
покана на La Casa del Habano и Premium Cigars & Tobacco, за да 
направи презентации по ръчно навиване на пури в периода ноем-
ври - декември 2013 г. в България и Македония. Ниурка Ернандез е 
от град Пинар дел Рио, местността Вуелта Абахо - регионът с 
най-добрия тютюн в света. Тя е торседор 9-та степен - най-ви-
соката категория в тази професия, а фабриката, в която работи 
вече 20 години, произвежда някои от най-известните марки пури 
- Montecristo, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterey, Vegas Robaina. 

Ниурка, разкажи ни за своята работа като торседор във 
фабриката Пинар дел Рио?
Вече 15 години работя като торседор. Фабриката е на около 40 
минути от нас, пътувам всеки ден. Навивам пури от различни 
марки - според конкретния сезон и нужди за производство. С 
ранг 9-та степен имам правото да навивам всички видове пури, 
включително и фигурални. Както всички торседори - имаме нор-
матив, който да покрием всеки ден. Работата ми е предизвика-
телство и не ми омръзва.

Как се става торседор в Куба?
Избрах професията, защото ми харесва. Постъпих на обучите-
лен курс във фабриката, който принципно продължава 9 месеца. 
Аз успях да се дипломирам предсрочно - за 5 месеца, като по-
крих всички изпити отлично. И ето, сега вече моят труд се оце-
нява високо и от мениджмънта на компанията - за да показвам 
техниката по света.

Как приемаш това да представляваш Habanos пред света 
в качеството си на торседор?
Изключително много се вълнувам! Не мога да ви опиша каква 
силна емоция е за мен това, да пътувам в чужбина. За първи път 
съм в България и Македония. Срещам се с различни хора и кул-
тури. Радва ме това, че всички се отнасят мило и внимателно 
към мен. Поздравяват ме за професионализма ми. Убедена съм, 
че оправдавам гласуваното ми доверие и всички са доволни от 
моите посещения.

Какво те впечатли най-много от посещението ти в Бъл-
гария?
Тук за първи път видях сняг! Не бях подготвена за студеното 
време и ме изненада. Наложи се да си купя топли обувки и дрехи. 
В Куба не вали сняг. Хората са много приятелски настроени с 
мен и това също много ме радва. Направи ми приятно впечат-
ление и организацията на Habanos Night в София, където навивах 
пури за демонстрация - като настроение се получи съвсем как-
то в Хавана. Искаше ми се да танцувам, но бях на работа.

Твоето пожелание към всички клиенти на „Калиман Ка-
рибе“?
Първо искам да благодаря на „Калиман Карибе“ за поканата и от-
ношението към мен. Признателна съм им за всичко, което на-
правиха за мен в този месец от престоя ми. На целия екип и на 
всички клиенти искам да пожелая крепко здраве, сбъднати мечти 
и много настроение през цялата 2014 г. И до нови срещи!

ТОРСЕДОР И КАТАДОР НИУРКА ЕРНАНДЕС ОТ ПИНАР ДЕЛ РИО 
НАВИВА ПУРИ В МАГАЗИНИ PREMIUM CIGARS&TOBACCO



„КАЛИМАН КАРИБЕ” ООД – ЕКСКЛУЗИВЕН ДИСТРИБУТОР НА HABANOS S.A. ЗА БЪЛГАРИЯ, МАКЕДОНИЯ, АЛБАНИЯ, АРМЕНИЯ
www.kalimancaribe.com

БРОЙ 18 | НОЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ 2013EXCLUSIVELY PRESENTED BY 

NEWSLETTER

В 
края на декември 
2013 г. в бара на La 
Casa del Habano 

в Тирана се събраха вер-
ните привърженици на 
Habanos. Присъстваха по-
вече от 30 души, между 
които новият консул на Р 
Хърватска, на Черна Гора, 
както и български дипло-
матически лица и много 
нови гости. С качествени 

напитки и изискани пури 
гостите си пожелаха да 
е още по-успешна новата 
година, а Калиман Ка-
рибе да продължи да е ви-

наги така приветстваща 
с новите пура издания и 
интересни формати като 
събития. Комплимент из-
между всички присъства-

щи спечели Акли Фундо, 
който не скри удоволстви-
ето, с което ще се насла-
ди на шампанизираното 
розе Belaire.

НОВОГОДИШНА СРЕЩА НА HABANOS AFICIONADOS В ТИРАНА

HABANOS СВЕТЪТ
HABANOS FESTIVAL 2014
През последната седмица на февруари, 24-28.02.2014 г., 
Куба отново ще се превърне в център на събитията око-
ло пура културата в цял свят. За поредна година там ще 
се състои Habanos Festival - най-елитното събитие от 
света на пурите, което вече 17 години събира на едно 
място повече от 1500 ентусиасти и любители от над 70 
страни от целия свят. 
Акцент на фестивала през следващата година ще бъ-
дат престижните Habanos марки: Hoyo de Monterrey, 
Partagas, Trinidad и H. Upmann. 
Традиционно ще се проведат две специални вечери и 
една Гала вечер - най-емоционалните преживявания за 
всеки почитател, а Habanos наградите ще отличат хо-
рата, спомогнали за развитието, позиционирането и 

разпознаваемостта на продуктите в три категории: 
„Продукция“, „Бизнес“ и „Комуникация“. Финал на послед-
ната специална вечер ще постави ежегодният благот-
ворителен търг за умидори, средствата от който ще 
бъдат дарени на Кубинската обществена здравна сис-
тема.
По време на фестивалната седмица посетителите ще 
могат да се потопят в редица интересни теми от све-
та на пурите. Те ще имат възможността да разберат 
повече за произхода на H. Upmann, винтидж изданията 
на Habanos, Habanos в киното, както и да се включат в 
семинар на тема: „Елементите, които играят роля в 
горенето на пурата“, последван от състезание за най-
дълга пепел. 

ИНТЕРАКТИВНАТА ПРОГРАМА НА XVI HABANOS FESTIVAL ПРЕЗ 2014 Г. ЩЕ ВКЛЮЧВА:

• Посещения на най-плодородните плантации за тю-
тюн Вуелта Абахо и Пинар дел Рио

• Посещения на емблематичните фабрики за навиване 
на пури

• Търговски панаир - удобен момент за търговски об-
мен между бизнесмени, производители и снабдители 
от света на пурите

• Дегустации на най-добрите напитки и гурме про-
дукти

• Международен конкурс - Habanossomelier, в който 
пура сомелиери от света се конкурират за престиж-
ната титла

• Майсторски клас - провежда-
не на курс за навиване на пури 
под ръководството на торсе-
дори

• Първи конкурс за отличаване 
на пушача, постигнал най-дъл-
гата пепел

• Ексклузивно сътрудничество 
на Habanos с международни-
те брандове бира Duvel, Leffe, Chimay и Bucanero под 
ръковдоството на холандския специалист Ben Vinken

Цената за включване във всички активности на Фестивала е около 950 EUR. Не включва самолетни билети и наста-
няване. За допълнителна информация и детайли по организацията, моля, свържете се с „Калиман Карибе“ ООД. 
Услугата е ексклузивно за клиенти на компанията и не се начисляват комисионни.


