NEWSLETTER
EXCLUSIVELY PRESENTED BY

БРОЙ 26 | 2016
НОЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ

LAUNCHING
NEW HABANOS SPECIALIST - VINOPOLY

Луксозните бутици Vinopoly предлагат истинско гурме приключение за ценителите
на качествените вина, кафета и разбира се най-добрите пури!
София

Пловдив

кв. "Драгалевци", ул. "Папрат" 5

Бул. "Руски" 54, Мол Марково тепе, партер

ROMEO Y JULIETA CAPULETOS
EDICION LIMITADA 2016

МАРКА:
ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ:
ИМЕ НА ВИТОЛА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
ПРЕДСТАВЯНЕ:

Romeo y Julieta
Sobresalientes
Robusto Extra
153 mm
53
Специална кутия с 25 къса

Romeo y Julieta Capuletos (дължина 153 мм х ринг 53) е едно
от новите специални попълнения в портфолиото на Habanos.
Представена е в кутия от 25 къса. Интересното е, че този

размер витола е ползван за някои регионални издания като
Bolivar 681 в България през 2011 г., Ramon Allones Sidon в Ливан
през 2013 г., Por Larranaga Sobresalientes за Обединеното кралство през 2014 г. и Punch Supremos за Швейцария през 2015 г.
Partagas Sobresalientes поставя началото на този формат през
2007 г. в Replica de Humidor Antiguo.
Romeo y Julieta Capuletos е първата от трите Ediciones Limitadas
за 2016 г., а другите две са Montecristo Dantes и Trinidad Topes.
По правило лимитираните серии на Habanos S.A. са под определена марка в нестандартни формати, отлежали минимум
2 години.

TRINIDAD TOPES
EDICION LIMITADA 2016

МАРКА:
ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ:
ИМЕ НА ВИТОЛА:
ДЪЛЖИНА:
РИНГ:
ПРЕДСТАВЯНЕ:

Trinidad
Topes
Robusto
125 mm
56
Кутия с 12 къса

Trinidad Topes (дължина 125 мм и ринг 56) е последното трето попълнение от Ediciones Limitadas за 2016 г. Тази витола е
единствена по рода си в продуктовото портфолио на Habanos
– с най-дебелия ринг след Trinidad Vigia (54 x 110 мм). По този
начин Habanos тенденциозно ориентират традиционните си
продукти от среден ринг към дебел. Trinidad Topes е мека силна пура и е представена в кутия с 12 къса.

Honored to represent the Habanos masterpieces
Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска, Черна гора
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COMING SOON
COHIBA ZENITH

COHIBA ATMOSPHERE RUM

Произведен в лимитирана серия от 50 броя с покритие
от розово злато и 500 броя от стомана, юбилейният El
Primero Chronomaster 1969 Cohiba Edition от Zenith блести в кестеняв цвят, напомняйки кехлибарения оттенък
на престижните пури. В синхрон с визията на марката
кафявият циферблат е с вертикални линии и разпознаваемите мотиви на Cohiba.

мащаб. Произведена за първи път през 1966 г., марката
Cohiba чества половин век от създаването си. По повод
на тази годишнина Zenith представя лимитирана серия
на легендарния хронограф El Primero – 50 часовника с
розово злато и 500 от неръждаема стомана, всички с
кафяв циферблат Havana и ембематичните мотиви
Cohiba. El Primero Chronomaster 1969 Cohiba Edition е комбинация от елегантност и техническо съвършенство,
предизвикваща дързост и удоволствие.
Разработен за истински ценители, El Primero
Chronomaster 1969 Cohiba Edition е представен в ексклузивна дървена кутия в цветовете на легендарната пура
от Habanos.

Легендарни сами по себе си, Zenith и Cohiba споделят философиите си за превъзходство, прецизност и изтънченост. Швейцарският производител на часовници въвежда иновации и професионализъм повече от 150 години. А
Cohiba е най-разпознаваемото име на пури в световен

Следете уебсайта на „Калиман Карибе“ за информация в кои магазини El Primero Chronomaster 1969 Cohiba Edition ще бъде наличен.

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 БЪЛГАРИЯ
МАСТЪР ТОРСЕДОР ОТ ФАБРИКАТА НА COHIBA
С ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА НАВИВАНЕ НА ПУРИ
КАРЛОС МИГЕЛ – ТОРСЕДОР 9-ТА СТЕПЕН, ГОСТУВА ПО ПОКАНА НА „КАЛИМАН КАРИБЕ“

Изключителна чест е, че точно в годината, когато топ
марката в портфолиото на Habanos Cohiba празнува
50-годишен юбилей, почитателите на кубинските пури
могат да се докоснат до изкуството на торседора
именно от представител на емблематичната фабрика
El Laguito. Заедно с магията на хаванските пури посе-

тителите могат да дегустират и подбрани напитки,
с която да се потопят напълно в екзотичната атмосфера на Куба.
Освен в България всички Habanos aficionados в Македония и Албания имаха възможност да се запознаят с процеса на създаване на един habano.

Карлос Мигел навива пури в бутиците La Casa del Habano и Premium Cigars&Tobacco само с презентационна цел.
Информация за програмата на торседора и снимки от присъствията му е публикувана в уебсайта на „Калиман
Карибе“ и в профила на компанията във Фейсбук.

МЕСЕЧНАТА СРЕЩА НА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА HABANOS:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Този месец на традиционната среща
на всички aficionados бе отправено предизвикателството за най-дълга пепел.
Срещата протече с рекорден интерес на почитатели, които бяха готови
да посрещнат „хвърлената ръкавица“,

а резултатите бяха впечатляващи.
Като най-техничен изпъкна г-н Станислав Жеков, който успя да постигне
най-дълга пепел. За по-доброто представяне и вдъхновение на участниците спомогна ром Diplomatico, a за

кубинската атмосфера благоприятства изключителното присъствие на
торседор Карлос Мигел, който пред
очите на присъстващите разказа с
действия как се сътворавят магичните habano.

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
HABANOS ACADEMY JUNIOR
„Калиман Карибе“ разшири обсега
на обученията в рамките на образователното направление Habanos
Academy, които бяха проведени и в Армения, Албания и Македония. Участниците преминаха през първото ниво на
Академията – junior, което включва
основните етапи за отглеждането
и култивирането на тютюна и пътя

на пурата преди да достигне до международните пазари. През декември
тази година в София предстои да
бъде проведено първото издание на
Habanos Academy senior.

Припомняме, че Habanos Academy
цели да популяризира културата по
създаване на автентичните кубински
пури. Ексклузивният дистрибутор
има право да провежда само първите
две нива – junior и senior. Последното,
трето ниво master се изпълнява само
от Habanos s.a. в Куба, които са носители на лиценза на Habanos Academy.

СРЕЩА НА HABANOS AFICIONADOS В АРМЕНИЯ

Е

моцията по Куба и хаванските
пури събра всички aficionados в
Ереван, а любезен домакин стана
La Casa del Habano. Срещата премина с
настроение, кубински ритми и коктейли и с много дим и удоволствие от найдобрите кубински пури.
Демонстрацията на майсторството
за ръчно тъкане на килими предизви-

ка фурор сред гостите, които докато се наслаждаваха на шедьоврите на
Habanos се докоснаха и до вековните
традиции на арменското тъкаческо изкуство – изцяло ръчен и прецизен процес, като този за направата на един
Habano.
La Casa del Habano Ереван се превърна

в културно средище в арменската столица. Световноизвестният руски продуцент Рубен Дишдишян даде интервю
за арменската телевизия Shant TV от
луксозния бутик, като за пореден път
бе затвърден фактът, че пурите и културата вървят ръка за ръка, а пурата
е прекрасно допълнение към елегантния и интелигентен лайфстайл.

ПРЕДСТОИ ЕМБЛЕМАТИЧНИЯТ HABANOS ФЕСТИВАЛ В КУБА
„Калиман Карибе“ и Habanos S.A. имат удоволствието да съобщят, че XIX издание на
Habanos Festival ще се проведе от 27 февруари до 03 март 2017 г. в Куба. Ежегодно
събитието посреща всички привърженици
на най-добрия тютюн в света Habano.
Тази година на Фестивала се въвеждат
много нови изненади, както и традиционните: Welcoming Evening, посещение на найдобрите тютюневи плантации от региона
Vuelta Abajo, визита на емблематичните
фабрики Habanos, търговски панаир и семинари, международен конкурс за Habanos
сомелиер, майсторски клас за навиване на

пури, Гала вечеря и търг с умидори.
Ако желаете да присъствате на предстоящия Habanos фестивал, може да се регистрирате през www.habanos.com. Формата
е отворена от 23 ноември 2016 г. Както
всяка година местата са ограничени и
записванията ще продължат до изчерпване на наличните бройки. За повече информация и необходимост от съдействие
относно програмата и процедурата за
регистрация, екипът на „Калиман Карибе“
може да окаже нужното съдействие на посочените данни за връзка.

За регистрация: www.habanos.com | www.kalimancaribe.com | contact@kaliman.bg
kaliman_caribe
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