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Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска, Черна гора
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LAUNCHING

В историята на марката само две витоли 
Fabulosos са били произведени съответно 
през 60-те и 80-те години, както и Habanos 
Coleccion през 2014 (Fabulosos N6). Лимитира-
ното издание за 2016-та е само в 2000 кутии 
и е 15-тата книга от Habanos, в която почи-
тателите откриват история за страст и 
балансирания вкус от Romeo Y Julieta с меки и 
очарователни нюанси за средни по сила пури.

ROMEO Y JULIETA 
COLECCION FABULOSOS N2 2016

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА: 
ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Fabulosos 2
190 mm 
52
20

COHIBA TALISMAN 
EDICION LIMITADA 2017

Тази пура е най-новият талисман в портфо-
лиото на бранда Cohiba, знаменито класирана 
като лимитирано издание за 2017 г. Листата 
са отлежали за период от 2 години, което при-
дава на витолата сложен и комплексен харак-
тер. Cohiba Talisman се отличава със среден 
към силен вкус, и с характерните нюанси за 
Cohiba Linea Clasica.
Пурата завършва изключително елегантно с 
“Pigtail” край.

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА: 
ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Robusto Extra
154 mm 
54
10

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА: 
ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Hermoso Especial
120 mm 
48
25

Витолата е нова за бранда и както обикнове-
но обвивният лист е тъмен и маркиращите 
пръстени са два. Селекцията от тютюневи 
листа е отличителна за EL и претърпяла поне 
2 години отлежаване. Средна по сила, пурата 
очарова своите почитатели по света с ти-
пичния си дървесен вкус и лекота на горене. 
Трета лимитирана пура за 2017 след Cohiba 
Talisman и Partagas Series N1 – изключителен 
шедьовър от Habanos.

PARTAGAS 
SERIES NO.1

PUNCH 
REGIOS DE PUNCH EL 2017

Този нов формат в портфолиото на бранда ще 
впусне Habanos ентусиастите в едно ново при-
ключение на вкусовете със своят характерен 
силен вкус и богати и интензивни нотки, които 
витолата предлага.

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА: 
ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Noblezas
138 mm 
52
25

Новата Vitola e първата Maduro пура на 
Partagas. Характеризира се с тъмен обвивен 
лист отглеждан  в засенчени полета.
Листата претърпяват дълъг и сложен процес 
на напълно естествена ферментация.
Чрез отлежаването те се обогатяват и наси-
щат с аромати, което допринася за уникални-
те характеристики на линията.

PARTAGAS 
MADURO NO.1

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА: 
ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Fabulosos 2
130 mm 
52
25

След дебюта си на азиатския пазар, където бе 
представена бляскаво в топ бутиците на ме-
гаполисите, Trinidad La Trova идва и за ексклу-
зивна продажба в La Casa del Habano в Бълга-
рия. Носи допълнителен пръстен Only La Casa 
del Habano и продължава линията за излъчване 
на силни по вкус представители от бранда 
(след Trinidad Vigia и Trinidad Topes).

TRINIDAD 
LA TROVA

ИМЕ НА ГАЛЕРИЯТА: 
ДЪЛЖИНА:  

РИНГ: 
БРОЙ ПУРИ В ОПАКОВКА:

Double Robusto
166 mm 
52
12
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COHIBA ATMOSPHERE SOFIA 
КАТО ПЛАТФОРМА ЗА ДИВЕРСИФИЦИРАНИ СЪБИТИЯ

Ц
ел и основна мисия на Cohiba 
Atmosphere е да развива 
страстта и културата 
на Habanos и да разширява 

хоризонта на възприятията. Като 
част от комуникационната програма 
на клуба всеки месец се организират 
тематични събития като предста-
вяния на нови продукти, дегустации, 
мастър класове, тематични музи-
кални изпълнения и др. Идеята на 
Cohiba Atmosphere  е да предизвиква 
насладата на всички сетива и да под-
нася нови усещания на почитателите 
на пурите. Все по-иновативни ста-
ват колаборациите между Habanos и 
различни проявления от лайфстайла 
на последователите. Това определя 
ивент календара да е с атрактивни 
срещи и събития. Екипът от профе-
сионалисти в клуба има за цел да въз-

пита и обогати културата на българ-
ските афисионадос, за да могат да 
разбират максимално своята пура и 
да й се насладят пълноценно. 

На 18-ти януари почитателите на 
пурите и на Cohiba Atmosphere, бяха 
изправени пред истинско предизвика-
телство на сетивата с мастър клас 
за съчетание на пура /Cohiba Siglo III/, 
три вида кафе, приготвени по разли-
чен начин и ром и шоколад. Лектори-
те на вечерта „водиха“ гостите през 
тяхното пътуване на усещанията и 
успоредното съпоставяне на трите 
дегустационни третини на пурата 
с вкусовите характеристики с раз-

личните методи на приготвяне на 
кафето.

Събитието на 24 февруари напом-
ни на позабравен във времето, но 
стилен и много интересен формат, 
който има потенциал да се възроди 
отново. Съботното матине в Cohiba 
Atmosphere направи една красива 
ретроспекция във времето с кла-
сическо изпълнение на дуо цигулка и 
пиано, тематичен кетъринг и Qua 
D‘оrsay. А новите предизвикателства 
и събития от Cohiba Atmosphere те-
първа предстоят.

HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ

МАСТЪРСКИ КЛАС ЗА УНИКАЛ-
НОТО ТРИЕДИНСТВО ПУРА, 

КАФЕ И ШОКОЛАД

СЪБОТА ПРЕДИ ОБЕД. ЕДНА ЦИ-
ГУЛКА И ДЕСЕТКИ КЛАВИШИ НА 
ПИАНО И ПРИПЕВ НА ФРЕНСКИ 

ШАНСОН
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HABANOS СВЕТЪТ, БЪЛГАРИЯ

След официалното откриване на Cohiba Atmosphere в края 
на декември 2017 г. бе време завесата на най-новата съ-
кровищница на Habanos да бъде открехната и за предста-
вителите на водещи медий в страната. На 14-ти март те 
бяха поканени на приятелска среща, за да научат най-ак-
туалните новини от Фестивал Habanos и да се запознаят 
с концепцията на клуба.
Повече от 30 гости се насладиха на уникалната атмосфе-
ра и макар и закратко съпреживяха амоциите от Фести-
вала, който символично бе пренесен в София посредством 
живописни разкази за активностите в програмата и сним-
ки и материали от събитието.

„КАЛИМАН КАРИБЕ“ ОРГАНИЗИРА ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА С МЕДИИ 
И ПРЕДСТАВИ АКЦЕНТИТЕ ОТ ЮБИЛЕЙНИЯ ФЕСТИВАЛ HABANOS

Ф
абриката всъщност е имение, разположено в пред-
градието Мирамар на Хавана. Намира се на 25 
минути от трафика и шума на старата Хавана. 
Кварталът е населен с посолства и протоколни 
къщи, притежавани и управлявани от кубинското 

правителство. Широк булевард с алея води до главната сграда, 
разположена на фона на извисяващи се кралски палми, безупречно 
поддържан и подрязан жив плет и морава. Лесно ще я разпозна-
ете и по емблематичната пастелно жълта фасада и извитото 
мраморно стълбище. Има два малки салона, обзаведени с маси за 
навиване, от двете страни на основното фоайе, което е много 
различно от големите и просторни галерии, които могат да се 
видят в повечето фабрики. Това, което е било трапезария, хол, 
стая за чай или салон, сега е мястото където се правят Cohiba 
ежедневно. Покрита пешеходна пътека води до сградата за кон-
трол на качеството. Нещо като къща за гости, но за тютюн. 
El Laguito е най-елитната фабрика за пури в Куба. Тук работят 
повече от 100 работници, предимно жени, които произвеждат 
най-скъпите пури на Куба – Cohiba и Trinidad.
Къщата е била дом на британски индустриалец търговец на за-
хар, но след революцията е превърната в училище за торседори. 

Марката Cohiba е създадена през 1966 г., а през 1967 г. El Laguito 
поема задачата да бъде единствената фабрика, в която ще се 
създава престижния бранд.
Първоначално марката Cohiba е предназначена само за президен-
та Фидел Кастро и за подаръци на дипломати, официални лица 
или държавни глави. Но през 1982 г. по време на световното пър-
венство по футбол в Испания, Cohiba е представена на широката 
публика и стартира като марка вече достъпна на пазара. 
Пурите Cohiba са най-скъпите, но за това си има основателна 
причина – тютюна, използван за направата им се селектира от 
най-добрите тютюневи листа идващи от района на Вуелта Аба-
хо в Пинар дел Рио. 
Cohiba е уникална и защото е единствената марка, която подла-
га листата за филъра на тристепенна ферментация /третата 
е в дървени бъчви/, което придава мекота на бленда.
Cohiba е заменена от Trinidad, но в крайна сметка през 1998 г. и 
тя вече е на разположение на любителите на пури – първо в Ка-
нада и Мексико, а година по-късно марката става глобална. 
Това е много престижно място за работа и работни места се 
предават „по наследство“ на членовете на семейството на на-
стоящите работници.  

EL LAGUITO - ФАБРИКАТА, 
КЪДЕТО СЕ СЪЗДАВАТ ШЕДЬОВРИТЕ НА COHIBA

HABANOS СВЕТЪТ
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Фестивалът представя Habanos 
като символ на традиция и ексклу-
зивност, повишава стойността на 
целия процес по създаване на кубин-
ските пури и емоцията и насладата 
от консумацията на най-добрия тю-
тюн в света. Всички активности по 
време на тази специална седмица 
целят популяризиране на култура-
та, проследявайки всички процеси: 
от земеделската част и работата 
на вегеросите през тютюневите 
производители, които се грижат за 

съхранението и отлежаването на 
продукцията, до майсторството и 
изкуството на торседора. Всички 
процеси са изцяло ръчни и изискват 
изключителни усилия и отдаденост.
Сред най-интересните активности 
са посещенията на плантациите и 
фабриките, където гостите могат 
да се запознаят с детайли и да се 
докоснат до магията по създаване-
то на хаванската пура. Маршрутът 
включва и посещения на местата за 
бране и обработка, сортиране и от-

лежаване на тютюневите листа.
Допълнителни дейности в програма-
та са тематични вечери с ексклузив-
ни представяния на нови продукти, 
мастър класове за навиване на пури, 
конкурс за абаноссомелиери, както и 
международен семинар с теоретич-
ни сесии, който представя Habanos 
като микс между традиция и автен-
тичност. Семинарът е от изключи-
телно културно  значение, даващ за-
дълбочени познания в сферата. 

www.kalimancaribe.com

ЮБИЛЕЙНОТО ДВАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЙ-ЗНАЧИМОТО СЪБИТИE 
В СВЕТА НА ПУРИТЕ ПОКАЗА НАЙ-ДОБРОТО ОТ HABANOS ЗА 2018 Г.

ПЕТ ДНИ, ИЗПЪЛНЕНИ С РАЗНООБРАЗНИ АКТИВНОСТИ, ОТБЕЛЯЗАХА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ УСПЕХ 
НА ФЕСТИВАЛА НА ПУРАТА, КОЙТО ТРАДИЦИОННО СЕ ПРОВЕЖДА В ХАВАНА. 

ПОВЕЧЕ ОТ 2000 ГОСТИ ЛЮБИТЕЛИ НА КУБИНСКИТЕ ШЕДЬОВРИ ОТ НАД 70 СТРАНИ 
СТАНАХА ЧАСТ ОТ ЕМОЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК. 

HABANOS СВЕТЪТ
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Конкурсът за абаноссомелиери наби-
ра все по-голяма популярност и меж-
дународен отзвук. Той събира най-изя-
вените представители в професията 
и ги изправя пред предизвикателства 
за тяхното майсторство: рязане, 
разпалване и поднасяне на пура, както 
и комбинация с напитка и коктейли. 
Победителят в XVII издание на Между-
народния конкурс за абанос сомелиери 
е британецът Дариус Намдар. 
Тази година се проведе и първото 
издание на Habanos World Challenge, 
което оценява познанията и умени-
ята на Habanоs любителите от цял 
свят. Победители в пилотното изда-
ние станаха Алексис Циелепис и Рафи 
Дер Гара Битиан от Кипър след силно 
съревнование с две дами от Куба.

HABANOS СВЕТЪТ
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Изключително тържествени са вече-
рите в рамките на Фестивала, като 
всяка от тях се организира на раз-
лично място и преминава под име-
то и представянето на ексклузивно 
пура издание. Протоколната зала на 
El Laguito бе избраното място за от-
криващата вечер на юбилейния 20-ти 
Habanos Фестивал. Вицепрезиден-
тите на Habanos s.a. представиха 
Cohiba Reserva Cosecha 2014 във вито-
ла формат Robusto. 
Театър „Марти“ и зала „Гранд Театро 

де ла Хабана“ бяха местата, избрани 
за презентацията на направения спе-
циално за Фестивала умидор Romeo y 
Julieta Grand Churchills (ринг 56 х дъл-
жина 190 мм). Изданието е уникално и 
в ограничено количество от 450 уми-
дора. Гостите имаха възможността 
да дегустират и още една специална 
витола, представена на Фестивала 
– Hoyo de Monterrey Le Hoyo Rнo Seco 
(ринг 56 х дължина 140 мм).  
Най-емоционална е закриващата ве-
чер, която тази година бе посветена 

на Partagas. Кулминация пo време на 
церемонията бе ексклузивната серия 
Linea Maduro в портфолиото на бран-
да, която включва две нови витоли с 
обвивен лист мадуро: Partagas Maduro 
N2 (ринг 55 х дължина 120 мм) и Maduro 
N3 (ринг 50 х дължина 145 мм), както и 
Maduro N1 (ринг 52 x дължина 130 мм), 
пусната за първи път през 2015 г. спе-
циално за La Casa del Habano. Сега тя 
се присъединява към стандартното 
портфолио, създавайки тази нова ли-
ния. Тъмният цвят на обвивния лист 

HABANOS СВЕТЪТ



БРОЙ 30 | 2018

www.kalimancaribe.com

на пурите е резултат на допълнителен период на ферментация. Присъстващите се радваха и на изключителни му-
зикални изпълнения от международно признати артисти, новоизгряващи звезди в кубинската музика, както и добре 
познатите Кубински национален балет и Националния цирк на Куба. Музикален връх и впечатляващ край на Гала вечерта 
сложиха Orishas, които зарадваха всички просъстващи с уникални кубински ритми. В продължение на традицията и тази 
година Фестивала завърши с Търг на умидори. Седем бяха изящните творения, пълни с пури, а събраните средства 
от продажбата им възлизат на 1 485 000 евро и бяха дарени на кубинската система за здравеопазване. По време на 
вечерта програмата бе изключително наситена с различни активности, като за емоцията допринесоха и връчването 
на наградите Habanos.

HABANOS СВЕТЪТ
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HABANOS СВЕТЪТ

kaliman_caribe        Kaliman Caribe

COHIBA ATMOSPHERE ВЕЧЕ И В ТИРАНА, АЛБАНИЯ

На 8-ми февруари стилен коктейл отбеляза откриване-
то на Cohiba Atmosphere Tirana с което към 2018 г. става 
14-тото поред в света и 4-то такова за Европа. При-
състващите над 100 гости се насладиха на уютната об-
становка, класни напитки и кетъринг, а за пълната на-
слада се погрижиха Cohiba Robustos и изпълнение наживо.
Освен с богато портфолио от най-добрите пури на све-

та, Delano Lounge restaurant разполага с комфортна об-
становка - два бара и четири прайвит стаи за пушене, 
където любителите на Habanos могат да се насладят 
на качествена храна и селекция от напитки. Една от 
най-атрактивните зони е разбира се walk in humidor-a, 
където пурите се поддържат съгласно всички изисква-
ния, за да запазят своите качества.

НАЙ-НОВОТО ПОПЪЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВОТО НА COHIBA ATMOSPHERE 
E НОВООТКРИТОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ТИРАНА В РЕСТОРАНТ DELANO LOUNGE.


