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Höstens vin- och matreseprogram från BKWine: Rioja ny destination, plus Italien, Frankrike,
Portugal
BKWine har nyligen presenterat sitt fullständiga höstprogram för vinresor och matresor. BKWine
är Sveriges största en researrangör specialiserad på vin-, mat, och gastronomiresor.
Höstprogrammet omfattar 10 nya vin- och matresor, en helt ny destination och nio favoriter. Hela
programmet finns tillgängligt på BKWineVinresor.com.
På BKWines nyligen lanserade höstprogram finns destinationer i Italien, Frankrike, Spanien och
Portugal. Som varje år så lanserar man bland annat en helt ny destination på programmet. Britt
Karlsson, en av grundarna av BKWine kommenterar: ”Varje år lanserar vi minst ett nytt resmål på
programmet. I år blir det Rioja i Spanien. Spanien är ett fantastiskt vin- och matland, i klass med de
två ’stora’ destinationerna Frankrike och Italien. Tänk bara på alla de trestjärniga restauranger som
finns där. På senare år har dessutom vinproduktionen genomgått en renässans. Det är dags att
återupptäcka spanska viner.” Resan till Rioja startar och slutar i Bilbao, känt för Guggenheimmuseet,
och äger rum i slutet av september. Britt fortsätter: ”Vi har många resenärer som återkommer år
efter år. Ofta är det dessa stamkunder som snabbt hoppar på våra nya resmål”.
Övriga destinationer för hösten är: Fyra klassiker bland franska vindistrikt med var sin resa:
Bourgogne, Bordeaux, Rhonedalen/Châteauneuf-du-Pape och Champagne. Tre stora destinationer i
Italien: Veneto (med amarone och Valpolicella), Toscana och Piemonte med tryffelletning, plus den
lite mer exotiska vinregionen Sicilien. Samt en vinresa längs den slingrande Dourofloden i norra
Portugal.
Per Karlsson, den andra av grundarna till BKWine kommenterar destinationerna och resornas
innehåll: ”Vi har blandat stora klassiker, t.ex. Bourgogne och Toscana, med lite ovanligare distrikt,
som Sicilien och Douro. De vingårdar vi besöker tillhör alltid de bästa och mest intressanta att
besöka. Till skillnad från många andra lägger vi inte så stor vikt vid att det ska vara kända
’varumärken’ som besöks; istället fokuserar vi på kvaliteten, på personerna och på själva
upplevelsen. Vi besöker personligen bortåt 300 vingårdar på ett år så vi har en alldeles unik
möjlighet att välja ut de bästa besöken åt våra resenärer. Mycket få personer i vinbranschen reser så
mycket i världens vindistrikt som vi gör.”
BKWines resor sträcker sig över fem dagar, med ankomst på onsdagen och avresa på söndagen, som
en långhelg eller alternativt för att kunna kombineras med några dagar ytterligare för då att bli en
veckas resa. Samtliga resor leds av en professionell vinguide, i många fall Britt eller Per själva.
Resorna riktar in sig både till nybörjare och till erfarna vinprovare, under förutsättning att man är
road av vin och mat.
Samtliga resor och detaljerade reseprogram finns på: http://www.bkwinevinresor.com/
BKWine AB är specialiserad på högklassiga vinresor och matresor, som blivit utnämnda till ”world’s
top wine tours” av Travel + Leisure Magazine, världens största resetidning och är ”av Munskänkarna
rekommenderade resor”. BKWine arrangerar ett 30-tal resor varje år, hälften skräddarsydda.
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BKWine AB drivs av Britt och Per Karlsson. Verksamheten har fyra huvudgrenar:
-

vin- och matresor – Skandinaviens mest omfattande vin- och matreseprogram

-

vinjournalistik – artiklar för vin- & matpublikationer

-

vinfotografi – ett omfattande arkiv med fotografier från vindistrikt,
http://www.bkwinephotography.com

-

vinkonsulting

BKWine arbetar med flera olika vinrelaterade 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 har publicerat flera vinböcker som vunnit svenska och internationella priser. 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).

