PRESSMEDDELANDE
Två nya vin- och matresor: Sydafrika, och Tryffel & Vin i Provence, med BKWine
Paris, 2009-07-28
“Vin & Mat i Sydafrika” respektive “Tryffeljakt & Vin i Provence och Rhône” är tema för de två första
resor som BKWine lanserar för 2010. BKWine är Sveriges ledande researrangör för upplevelseresor
med tema vin och mat. Resan till Sydafrika går av stapeln 15–23 mars och kan kombineras med en
safari. Tryffel- & vinresan till Sydfrankrike är 3–7 februari och där ingår en överdådig 5-rätters
tryffellunch där alla rätter innehåller tryffel.
Britt Karlsson, grundare av BKWine AB kommenterar resorna: ”Det här är två resor för dem som
älskar vin och mat. Sydafrika är en ny destination för BKWine. Sydafrika är ju faktiskt den största
leverantören av vin till Sverige, de säljer mer vin till oss än både Italien och Frankrike, så det passar
bra att göra en vinresa dit. Dessutom är det 350-årsjubileum sedan det första sydafrikanska vinet
gjordes. Vi har gjort ett program som kombinerar det bästa av vinerna och den sydafrikanska maten
tillsammans med en spännande safari. Resan kommer även att visa upp mycket av det hisnande
vackra landskapet”.
Resan till Sydafrika 15-23 mars innefattar 9 dagar med vin och mat. De som vill kan lägga till två
dagars safari och/eller två dagar i Kapstaden.
Britt berättar vidare om den unika tryffel- och vinresan: ”Det är inte många som haft möjlighet att
följa med en tryffelhund ut och leta tryffel, men det är precis vad vi gör på den här resan. Efter
’jakten’ på tryffel så bjuds vi till lunch på en riktig tryffelorgie: alla rätter har rikligt med tryffel. Men
resan är inte bara tryffel. Vi kommer också att besöka några av de bästa och nytänkande
vinproducenterna i Provence och Rhônedalen”.
Tryffel- och vinresan i Provence och Rhône 3-7 februari är planerad som en långhelg, onsdag kväll till
söndag morgon. Förutom en dag med tryffelletning ingår ett flertal vingårdsbesök samt
gastronomiska måltider.
Om resebranschens situation och svenskars resvanor säger Britt: ”Trots att det är genomgående
trögt i resebranschen nu så tror jag att detta är två resor som kan locka svenskar. Båda resorna
innehåller alldeles unika upplevelser. Vi har lagt ner mycket jobb på att hitta de allra bästa besöken
och evenemangen och samtidigt hålla nere kostnaden på en attraktiv nivå. Mitt intryck är att
svenskar idag lägger stor vikt på innehåll och kvalitet på sina resor, i synnerhet nu när man reser
mindre. Därför tror jag att de här resorna ligger rätt i tiden.”
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 i olika
vin- och mattidningar. BKWine arrangerar varje år ett trettiotal vin- och matresor.
Mer information om resorna finns på:
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, 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…).

