PRESSMEDDELANDE - Paris, 13 mars 2007
Nio nya vin- & matresor: BKWine lanserar höstens reseprogram
Paris, 2007-03-13
BKWine har just lanserat sitt höstprogram med vinresor och matresor. Reseprogrammet omfattar nio nya resor på tema vin, mat, och gastronomi. Resorna
organiseras av Britt Karlsson, grundare av BKWine och Sveriges flitigaste
vinresearrangör. Alla resor på programmet är planerade som en långhelg. Resorna
leds av Britt själv eller någon av BKWines erfarna vinguider.
Höstens resor är:
• 19-23 september: Champagne & Whisky (!)
• 19-23-september: Österrike
• 26-30 september: Bordeaux
• 3-7 oktober: Södra Rhône-dalen med Châteauneuf-du-Pape
• 10-14 oktober: Provence – både vin & mat
• 10-14 oktober: Italien – Toskana
• 17-21 oktober: Portugal – Alentejo
• 24-28 oktober: Languedoc
• 24-28 oktober: Spanien – Katalonien
Så här kommenterar Britt höstens program: ”Jag har lagt in flera nyheter på
programmet i höst: Österrike, Portugal, Languedoc, och Spanska Katalonien. Och så
whisky i Champagne förstås! Samtidigt behåller jag klassikerna, som Bordeaux,
Champagne, Rhônedalen, vin & mat i Provence osv.” Samtliga resor stäcker sig från
onsdag kväll till söndag morgon, för att deltagarna lätt ska kunna kombinera med
annat turistande – bad, golf, kultur, shopping eller annat – under resten av veckan.
Under de tre dagarna med BKWine är tiden fullspäckad med vinbesök eller
gastronomiska arrangemang. Alla resor guidas och tolkas av Britt själv eller av en av
BKWines specialiserade vinguider
”Mina resor är ett trevligt och lättsamt sätt att lära sig mer om vin och gastronomi –
tre dagar fyllda med annorlunda upplevelser och goda viner och god mat”, säger Britt.
”Jag är ju även vinskribent så jag har nära och dagliga kontakter med vinproducenterna och kan därför ordna helt unika evenemang tack vare mina kontakter.”
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, liksom
skräddarsydda resor för privata grupper och företag, samt utbildningsresor för
restaurang- och sommelierskolor.
Detaljerat program för alla resor finns på siten:
http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm.
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BKWine AB drivs av Britt 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 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.

