PRESSMEDDELANDE - Paris, 3 februari 2009
Tio nya vin- och matresor lanseras av BKWine i höstprogrammet 2009
Paris, 2009-02-03
Tio nya vin- och matresor lanseras av BKWine i höstens reseprogram 2009. Resorna går till
destinationer i Frankrike, Italien, Portugal och Österrike. Nya resmål för i år är Piemonte i Italien, och
Roussillon med Languedoc i södra Frankrike. Resorna arrangeras av Britt Karlsson, grundare av
vinresespecialisten BKWine AB.
Resorna går av stapel i september till november:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Österrike, 2-6 september
Piemonte, Italien, 9-13, september
Södra Rhônedalen, 16-20 september
Katalonien, Spanien, 23-27 september
Bordeaux, 30 september - 4 oktober
Champagne, 1-4 oktober
Toscana, 7-11 oktober
Languedoc-Roussillon, 14-18 oktober
Douro, Portugal, 21-25 oktober
Bourgogne med vinkurs, 4-8 november

Britt Karlsson, grundare av BKWine, säger: ”I år har det verkligen varit en utmaning att göra resorna
extra intressanta och att hålla nere prisnivån på en överkomlig nivå. 2009 kan ju bli ett svårt år för
resebranschen. Jag tror dock att specialresor och upplevelseresor, som våra vin- och gastronomiresor, kommer att klara sig bra. Jag ser redan att vi har fler specialbeställda och skräddarsydda resor
i höst än vad vi hade förra året, så det ser faktiskt riktigt positivt ut. Därför tror jag att i kärva tider,
som nu, kommer man nog att vilja ha ut något extra av semestern, och det erbjuder ju vi.”
Två destinationer är nya: Piemonte i det otroligt populära Italien, och Roussillon & Languedoc i södra
Frankrike, som fått extra uppmärksamhet tack vare Britts bok om området (publicerad 2007). De
andra resorna är klassiska destinationer: Österrike, ett i Sverige nyupptäckt och trendigt vinland;
Rhônedalen med t.ex. kultvinet Châteauneuf-du-Pape; Katalonien i Spanien med supervinerna från
Priorat; Bordeaux, klassikern bland vinklassikerna; Champagne, som kanske säljer mer i Sverige än
någon annanstans; Toscana, som i år även inkluderar en matlagningskurs; Douro, vinvärldens mest
spektakulära landskap; och Bourgogne, inklusive minivinkurs.
Samtliga BKWines resor på det öppna programmet sträcker sig över en långhelg, med början på
onsdag kväll och slut på söndag morgon (utom champagneresan som börjar en torsdag). Under tre
hela dagar besöker deltagarna vingårdar och gastronomiska sevärdheter. Från resans början till dess
slut är allt inkluderat (utom middagar på vissa resor). Resorna guidas och leds av Britt själv eller en
av BKWines vinexperter.
Britt beskriver sina resor så här: ”Jag vill ge deltagarna en unik och minnesvärd upplevelse när de
reser med BKWine. Tack vare att jag även skriver om vin så har jag ett helt unikt kontaktnät i
vinvärlden. Många vinproducenter blir smickrade av att vi vill besöka dem och öppnar dörrarna till

sin vingård och ofta också till sitt hem på ett helt fantastiskt sätt. Jag besöker själv 200 vingårdar per
år så jag vet precis vilka som kommer att ge våra resedeltagare det allra bästa mottagandet – och
det är ofta inte de ’stora, kända’ namnen… Det är nog en av orsakerna till att många av mina
resedeltagare kommer igen år efter år. Vår trognaste kund har varit med på sju resor!”
Not: BKWine AB är Sveriges största specialiserade arrangör av vinresor. Under 2008 arrangerade
BKWine ett trettiotal vinresor till fem olika länder. BKWine arrangerar även resor på finska och på
engelska, liksom skräddarsydda resor för privata grupper och företag, samt utbildningsresor för
restaurangpersonal och sommelierutbildningar.
Detaljerat program för alla resor finns på siten: http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm.
Kontakt: www.bkwine.com, info@bkwine.com, Tel: 00 33 6 80 45 35 70
Nyhetsbrev om vin, mat och resor: http://www.bkwine.com/bkwine_brief/bkwine_brief.htm
---------------------------------------------------Presskontakt:
-

Britt Karlsson, tel 00 33 6 80 45 35 70, info@bkwine.com, eller
Per Karlsson, tel 00 33 6 83 51 12 53, info@bkwine.com

Pressinformation & pressbilder: http://www.bkwine.com/diverse/press.htm. Fler pressbilder för
publicering i samband med text finns tillgängliga på begäran (BKWine har även ett av världens
största fotoarkiv specialiserat på vin).
BKWine AB – Britt Karlsson
BKWine, 51 rue du Chevalier de la Barre, F-92130 Issy-les-Moulineaux (Paris), Frankrike, 00 33 6 80
45 35 70, info@bkwine.com, http://www.bkwine.com
BKWine AB drivs av Britt och Per Karlsson. Verksamheten har fyra huvudgrenar:
-

vin- och matresor – Sveriges mest omfattande vin- och matreseprogram
vinjournalistik – artiklar för vin- & matpublikationer
vinfotografi – ett omfattande arkiv med fotografier från vindistrikt
vinkonsulting

Britt, som grundade BKWine, är en av de få svenskar som arbetar internationellt med vinutbildning,
och vinjournalistik och är också Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Hon kommer från
Helsingborg men arbetar numera i Paris. Britt ger sedan 1995 ut en publikation, kallad VinNytt, med
artiklar om vin. Samma år startade hon en av de första svenska webbplatserna med vininformation:
http://www.bkwine.com, som idag är Sveriges mest besökta oberoende site om vin. BKWine ger
också ut det mest lästa svenska nyhetsbrevet med oberoende information om vin: BKWine Brief.
BKWine är helt oberoende av vinproducenter och vinimportörer. Britt och Per är medlemmar i Circle
of Wine Writers (UK), Association de la Presse du Vin (Frankrike), International Wine and Food
Society, Munskänkarna m.fl. vin- och matorganisationer och anlitas ofta som domare i
internationella vintävlingar (Frankrike, Belgien, Kina, Chile, Brasilien, Spanien, Argentina, Uruguay…).

