PRESSMEDDELANDE
BKWine lanserar 6 nya vinresor för hösten 2005
Paris, 13 april 2005
BKWine har just lanserat reseprogrammet för höstsäsongen 2005. BKWine fortsätter
att utöka aktiviteten: nu står sex vinresor till olika franska distrikt på programmet för
hösten.
Britt Karlsson, grundare och ägare av BKWine, kommenterar: ”Intresset för vin är
verkligen stort. Många vill lära sig mer och ha några dagar upplevelserik semester.
Jag har utökat programmet med två nya resor: Alsace och Perigord med Tryffel och
Anka. Vi gjorde en första experimentresa med tryffel i våras och det blev fantastiskt
lyckat – och vi hittade nästan ett kilo tryffel! Dessutom har jag också förstås
klassikerna, Bordeaux, Bourgogne och Rhône på programmet, och uppstickaren
Languedoc.”
De sex inplanerade resorna är:
- - Alsace
7-11 september 2005, Colmar. I Alsace är det fortfarande varmt och skönt i början av
september och dessutom är druvorna mogna och skörden står för dörren! I tre
intensiva dagar reser vi runt i distriktet.
- - Bourgogne
14-18 september 2005, Beaune. Vi lär känna hjärtat av Bourgogne, la Côte d’Or, med
sina världsberömda byar, vingårdar och producenter!
- - Bordeaux
28 september – 2 oktober 2005, Bordeaux. Att se de klassiska slotten i Bordeaux är
något som lockar alla sanna vinälskare. På denna resa kommer vi att blanda stora,
kända slott med mindre prestigeladdade där mottagandet blir lite mer personligt.
- - Södra Rhône
12-16 oktober 2005, Avignon. Allt från traditionella Châteauneuf-du-Pape till de nya
stjärnorna i Côtes-du-Rhône.
- - Languedoc-Roussillon
19-23 oktober 2005, Montpellier. Languedoc – vindistriktet som gått från
massproduktion till toppkvalitet på några få år! Det är här nytänkande, spännande och
okonventionella vinmakare håller till.
- - Perigord/Sydväst: Tryffel, Anka & Vin
16-20 november 2005, Bergerac. En resa där två av den franska gastronomins främsta
delikatesser står i centrum: den svarta tryffeln från Perigord och ankan som ger den
goda foie gras de canard. Kombinerat med vin.
Fullständiga program finns på http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm.

BKWines vinresor skiljer sig från de flesta andra därför att de alltid är i små grupper,
är fyra dagar långa (en långhelg) och aldrig har några långa busstransporter från
Sverige. Britt Karlsson, som arrangerar allt själv och som även sköter guidningen och
översättningen, är dessutom den enda svenska vinresearrangören som är baserad i
Frankrike. Hon har därmed daglig direktkontakt med vinodlarna och kan välja ut de
mest intressanta producenterna – vilket inte alltid är de mest kända!
Britt säger: ”Det verkar som om mina resor passar in på vad många vill ha – jag har
flera personer som varit med på fyra eller till och med fem resor! Jag tror att det beror
på att resorna är i mycket små grupper och att jag lyckats hitta besök som är verkligt
intressanta. Dessutom brukar folk tycka det är bra att resan bara är fyra dagar – då kan
de göra det till en långhelg eller kombinera med annat turistande.”
För mer information om resorna kan man kontakta Britt Karlsson på telefon +33 6 80
45 35 70 eller email info@bkwine.com. Det finns även mer information på
webbsajten www.bkwine.com.
------Kontakt:
Britt Karlsson, WineTastings Britt Karlsson (BKWine), 51, rue du Chevalier de la
Barre, F-92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrike. tel: +33 6 80 45 35 70 eller +33 1 58
88 04 66, fax: +33 1 58 88 04 66, email: info@bkwine.com, www.bkwine.com
Pressmaterial, bilder mm:
Mer information och bilder finns tillgängligt på sajten:
- http://www.bkwine.com/diverse/press.htm
- http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm
- http://www.bkwine.com/wine_pictures/photo_galleries.htm
Om BKWine:
BKWine drivs av Britt Karlsson. Britt är en av de få svenska konsulter och
journalister som arbetar internationellt med vinutbildning och vinjournalistik. Britt
skriver bl.a. för Livets Goda, Fine Wine, Mat & Vänner, Allt om Vin, Meny mm. Hon
är också en av Sveriges mest erfarna vinresearrangörer, med runt 75 arrangerade resor
i bagaget. Britt startade verksamheten i början av 1990-talet. Hon kommer från
Helsingborg men arbetar numera i Paris där hennes verksamhet är fokuserad på
Frankrike: franska vinproducenter och franska vindistrikt. Britt ger sedan 1995 ut en
tryckt publikation, kallad VinNytt, med artiklar om vin. Samma år startade hon en av
de första svenska webbplatserna med vininformation: www.bkwine.com, som idag är
Sveriges mest besökta oberoende site om vin. Hon ger ut ett av de största svenska
email-nyhetsbreven med information om vin: BKWine Brief. Britt är helt oberoende
av vinproducenter och vinimportörer. Hon är medlem i Circle of Wine Writers (UK),
International Wine and Food Society, Munskänkarna i Bryssels’ utbildningskommitte m.fl. vin och matorganisationer och deltar ofta som domare i internationella
vintävlingar (Frankrike, Belgien, Kina, Chile).

