PRESSMEDDELANDE
Kanalbåtsresa med vinprovning, ny sorts kulturresa i Frankrike - samarbete mellan BKWine AB och
Poseidon Travel AB
Paris, 2009-02-20
BKWine och Poseidon Travel har startat ett samarbete för en ny sorts aktiv-semester-resa: glid stilla
med kanalbåt genom vindistrikten, besök vingårdar och prova vin med expertvägledning. Vindelen
leds av den svenske vinskribenten Britt Karlsson. Den första kanal- & vinresan äger rum 9 till 16 maj
2009. Destinationen är Languedoc i södra Frankrike där färden kommer att gå på Canal du Midi.
Denna nya sorts resa riktar sig till de som vill ha en blandning av rogivande färd med egen kanalbåt
på vackra franska kanaler tillsammans med några dagars intensiv djupdykning i vindistrikten,
vingårdar och vinprovningar.
BKWine AB är en researrangör helt specialiserad på vinresor och gastronomiresor. BKWine
grundades på 90-talet av Britt Karlsson, en svenska boende i Paris, som även skriver om vin. BKWine
arrangerar varje år ett trettiotal vin- och matresor.
Poseidon Travel AB har en lång erfarenhet av båtresor över hela världen, inklusive kryssningar och
båtcharter, men har på senare år lagt allt mer vikt vid sina populära kanalbåtsresor i Europa och i
synnerhet i Frankrike.
Britt Karlsson, grundare av BKWine, berättar om resan: ”Jag kommer själv att leda vindelen på resan.
Vi kommer att göra besök på ett flertal vingårdar i Languedoc, som ju ibland skämtsamt kallas för
Frankrikes Nya Världen – ett spännande vindistrikt. Jag kommer också att leda vinprovningar på
båtarna, när de ligger i hamn förstås.” Hon säger om samarbetet med Poseidon: ”Vi försöker hela
tiden att utveckla vårt utbud av resor tillsammans med olika partners, för att hitta nya reseidéer som
bygger på vår vinexpertis och partnerns kompletterande kompetens. När vi diskuterade med
Poseidon och kom upp med idén om kanalresa med vin tyckte vi att det lät perfekt. Poseidon är ju
marknadsledande och har en unik erfarenhet och kunskap om båtresor.”
Lars Linderot, som var med och grundade Poseidon Travel AB på 70-talet, kommenterar samarbetet
så här: ”Vi har 30 års erfarenhet av båt- och kanalresor och ofta går ju kanalerna genom vindistrikt.
BKWines djupa kunskap om vinresor och om Europas vindistrikt gjorde att vi tycker att det är en
perfekt partner för oss för den här typen av gastronomiska upplevelseresor: vi sköter
researrangemang och båtarna och BKWine tar hand om vinet och maten, så att säga! Det finns få
svenskar som kan så mycket om vin som Britt, så tillsammans blir det en perfekt kombination.”
Mer information om BKWine och om denna resa och BKWines övriga resor:
http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm
Mer om Poseidon Travel AB och deras båtresor: http://www.poseidontravel.se/
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
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Presskontakt:
-

BKWine: Britt Karlsson, tel 00 33 6 80 45 35 70, info@bkwine.com, eller
Poseidon: Lars Linderot, tel 0709-400 266, info@poseidontravel.se

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, tel: +33 6 80
45 35 70 (Paris) eller 08-559 22 155 (Stockholm), 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…).
Poseidon Travel AB
Kajpromenaden 22, 252 67 Helsingborg, tel 042-37 40 00, info@poseidontravel.se,
http://www.poseidontravel.se
Poseidon Travel AB är en reseorganisatör specialiserad på båtresor och båt charter. Verksamheten
startades 1979 av Lars Linderot och Pekko Svensson. Poseidon erbjuder allt från hyra av en båt till
komplexa resepaket till avlägsna destinationer. Men i allt Poseidon gör finns vatten, hav och båtar
med som en central del. Med sin långa erfarenhet och djupa kunskap om resor på vatten är man
idag marknadsledande inom sitt segment i Sverige.

