PRESSMEDDELANDE - Paris, 1 december 2006
Vårens reseprogram med vinresor och matresor från BKWine lanserat
Paris, 2006-12-01
Vårens reseprogram från BKWine innehåller fem nya resor på tema vin, mat,
gastronomi. Resorna organiseras av Britt Karlsson, grundare av BKWine, och
Sveriges flitigaste arrangör av vinresor. Vårprogrammet innehåller följande resor
(med Britts korta kommentar om resan):
14-18 februari: Tryffel, olivolja och vin i södra Rhône-dalen
”Tillsammans med hund letar vi efter den svarta Perigord-tryffeln och äter en delikat
tryffel-lunch. Vi provar olivolja och vi besöker vinproducenter i bl a Châteauneuf-duPape. Vi bor i Avignon.”
18-22 april: Bordeaux
”Vi blandar stora prestigeslott med mindre kända, men mycket ambitiösa producenter.
En halvdag ägnas åt den lokala gastronomin.”
25-29 april: Norra Rhône-dalen
”Detta är vinresan för dem som riktigt vill lära känna Syrah-druvans alla hemligheter.
Vi bor i trevliga Tain l’Hermitage och besöker topproducenter i Hermitage, Côte
Rôtie och Cornas.”
2-6 maj: Dubbel-klassiker, Chablis och Sancerre
”Bussen utgår från Paris. En vinresa för dem som älskar vita viner, även om en och
annan röd kommer att smyga sig in.”
9-13 maj: Bourgogne
”Vi lär känna Cote d’Or, hjärtat av Bourgogne, och några av de mest intressanta
odlarna i Beaujolais. Vi bor i Beaune.”
Så här kommenterar Britt reseprogrammet: ”Mina resor skiljer sig mycket från vad
andra researrangörer gör. Dels så har jag ju en unik insikt i vad som händer i
vinvärlden eftersom jag bor i Frankrike och även arbetar som vinjournalist. Sedan
lägger jag stor vikt vid kvalitet och innehåll: alltid små grupper och besök hos de mest
intressanta producenterna – inte alltid de stora kända, där man blir mottagen av en
anställd guide, utan heller den lilla uppstickare och nytänkaren där vi kanske också
äter lunch tillsammans med ägaren. Resorna är dessutom nästan alltid planerade över
en långhelg så att de som vill kan kombinera med annat turistande, golf, bad,
shopping osv.”
BKWine är en svensk researrangör som uteslutande riktar in sig på vin- och
gastronomiresor. Under 2006 organiserade BKWine 15 vinresor till Frankrike, Italien
och Portugal. BKWine arrangerar även resor på finska och på engelska.
Detaljerat program för alla resor finns på siten:
http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm.
----------------------

Kontakt:
Britt Karlsson, tel 00 33 6 80 45 35 70 eller 08-559 23 6 24,
info@bkwine.com, eller
Per Karlsson, tel mobil 00 33 6 83 51 12 53, info@bkwine.com
Pressinformation & pressbilder: http://www.bkwine.com/diverse/press.htm. Fler
pressbilder finns tillgängliga på begäran
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 eller 08 – 559 23 6 24 (Stockholm),
info@bkwine.com, http://www.bkwine.com
BKWine AB drivs av Britt Karlsson. Verksamheten har tre huvudgrenar:
• vin- och matresor – Sveriges mest omfattande vin- och matreseprogram
• vinjournalistik – artiklar för vin- & matpublikationer
• vinfotografi – ett omfattande arkiv med fotografier från vindistrikt
Britt är en av de få svenskar som arbetar internationellt med vinutbildning, och
vinjournalistik och är också en av Sveriges mest erfarna vinresearrangörer. Hon
kommer från Helsingborg men arbetar numera i Paris där hennes verksamhet är
fokuserad på Frankrike. 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. Hon ger också ut det mest lästa svenska nyhetsbrevet med
information om vin: BKWine Brief. Britt är helt oberoende av vinproducenter och
vinimportörer. Hon är medlem 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.
BKWine har nu även ett telefonnummer i Stockholm som de som är intresserade av
resorna kan ringa till för mer information: 08 – 559 23 6 24, direkt till Britt.

