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Höstens vin- och matresor lanserade av BKWine: två nya destinationer, södra Italien & Kroatien
Paris, 2011-04-26
Höstens program med vinresor och matresor från BKWine, Sveriges ledande arrangör av vinresor,
finns nu tillgängligt. Det är elva resor på programmet, till Frankrike, Italien, Portugal och Kroatien,
inklusive två helt nya destinationer. De detaljerade reseprogrammen finns tillgängliga här:
http://www.bkwinevinresor.com.
BKWine lanserar två helt nya destinationer i höst: En resa till södra Italien, söderut från Rom, med
ett tiotal vinbesök, gastronomiska italienska måltider och ett besök på en buffelfarm för att se hur
den äkta italienska buffel-mozzarellan tillverkas. Istrien i Kroatien är också nytt: Istrien är en halvö på
Adriatiska kusten nära Italien, känd för sina unika viner och sitt goda kök. Mindre känt är att det
också är ett av de få områden i världen där man kan hitta den exklusiva vita tryffeln. Vin- och
matresan till Istrien (Kroatien) inkluderar en exklusiv specialkomponerad tryffellunch, utöver ett
flertal vingårdsbesök och provsmakning av den lokala olivoljan.
De övriga destinationerna, utöver södra Italien och Kroatien, är: Norra Rhônedalen, Tre Klassiker
(Champagne, Chablis, Bourgogne), Bordeaux med deltagande i skörden, Veneto med amarone-orgie,
Södra Rhône & det äkta Provence, Languedoc-Roussillon, Piemonte, Douro i Portugal - världens
vackraste vindistrikt, Bourgogne, och Sydafrika.
En av grundarna av BKWine, Britt Karlsson, kommenterar programmet så här: ”Det är roligt att se att
2011 har börjat i full fart. Det har varit stor efterfrågan på vårens resor så vi ser med stor förväntan
fram emot hösten. Varje år introducerar vi något nytt resmål – i år blev det två: Kroatien och södra
Italien. Samtidigt så erbjuder vi förstås också ett urval av de mest populära resorna som vi brukar ha
på programmet.” Britt berättar vidare om hennes syn på resemarknaden i år: ”2011 har börjat bra
och vi har redan mycket förfrågningar för hösten. Vi har ett femtontal ’öppna’ vin- och matresor på
programmet för i år, men det som är mycket positivt är att det fortsätter att vara stor efterfrågan på
specialbeställda resor från företag, vinklubbar, privata sällskap och annat. Det gör att vi räknar med
att göra runt trettio vinresor, matresor och gastronomievent under hela året – en klar uppgång från
2010.”
BKWine är en svensk researrangör specialiserad på vinresor och matresor med destinationer i
Frankrike, Spanien, Sydafrika, Italien, Portugal, Österrike mm. Resorna riktar sig både till privata
vinentusiaster, till professionella och till företag. Alla resor leds av BKWines vinexperter och tar med
resedeltagarna bakom kulisserna i vingårdarna. BKWines resor är listade som World’s Top Wine
Tours av världens största resetidning Travel and Leisure Magazine.
Mer information och detaljerat program finns på siten: http://www.bkwinevinresor.com
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Pressinformation & pressbilder: http://www.bkwinevinresor.com/pressrum/. Fler pressbilder för
publicering i samband med text om BKWine finns tillgängliga på begäran (vi har ju även ett av
världens största fotoarkiv specialiserat på vin: http://www.bkwinephotography.com).
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BKWine AB drivs av Britt och Per Karlsson. Verksamheten har fyra huvudgrenar:
-

vin- och matresor – Sveriges mest omfattande vin- och matreseprogram,
http://www.bkwinevinresor.com
vinjournalistik – artiklar för vin- & matpublikationer
vinfotografi – ett omfattande arkiv med fotografier från vindistrikt,
http://www.bkwinephotography.com
vinkonsulting

BKWine grundades på 90-talet av Britt Karlsson, en svenska i Paris. Under det tidiga 00-talet anslöts
sig hennes make, Per, till verksamheten (efter att tidigare arbetat med affärer i teknikindustrin).
BKWines arbetar idag flera olika vin-relaterade aktiviteter. Den huvudsakliga verksamheten är
vinresor för vinentusiaster och för professionella som vill lära sig mer om vin och uppleva vin och
gastronomi på plats. Varje år organiserar BKWine ett trettiotal vin- och matresor. BKWines resor är
listade som World’s Top Wine Tours av världens största resetidning Travel and Leisure Magazine.
BKWine publicerar också ett nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, med runt 20 000 läsare. Britt och Per
är medlemmar i brittiska Circle of Wine Writers (CWW), Internationella Vinskribentsfederationen
(FIJEV), den franska Organisationen För Vinpressen (APV) och International Wine and Food Society
(IWFS).

