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Vinresor-matresor med BKWine hösten 2017: två nya destinationer bland 11 totalt
BKWine AB, Sveriges ledande arrangör av vinresor, har lanserat höstens program 2017 för vin- och
gastronomiresor. Programmet omfattar 11 resor till Frankrike, Spanien, Italien, och Portugal. Nya
resmål är Loiredalen and Alentejo (Portugal). Många stora vinreseklassiker finns också med på
höstprogrammet. Mer information på BKWineVinresor.com.
Höstens vinreseprogram har just presenterats av, BKWine. Två nya, och ovanliga, destinationer finns
med på årets höstprogram:
Den första nyheten är en vinresa till Loiredalen, berömd för sina eleganta vita viner. Resan börjar i
Sancerre och fortsätter ned längs floden till Vouvray för att avslutas i Chinon. Här gör man friska vita
viner på druvorna sauvignon blanc och chenin blanc och röda på den ovanligare druvan cabernet
franc. Loire är även känt som ”Frankrikes trädgård”, för sina många vackra slott och för sin
högklassiga gastronomi.
Det blir även en ny vinresa till Alentejo, strax öster om Lissabon i Portugal. Det är ett vindistrikt som
på några årtionden seglat upp till att bli Portugals största vinområde, tack vare många dynamiska
producenter och stora investeringar. Här finns även vidsträckta skogar med korkek och, lite
överraskande, välbevarade romerska tempel.
Ytterligare en mycket ovanlig resa på programmet är ”bubbel i Italien” som är tillägnad några av de
bästa mousserande vinerna i landet, Franciacorta och Prosecco, kombinerat med amarone,
svenskarnas favoritvin.
De andra åtta resorna på hösten går till några av vinvärldens klassiska distrikt. I Italien: Toscana och
Piemonte, kombinerat med tryffel. I Frankrike: Champagne, Bordeaux och Rhônedalen. I Spanien:
Rioja och Katalonien med Priorat. Och i Portugal den spektakulärt vackra Dourodalen.
Samtliga resor sträcker sig över fyra nätter, onsdag till söndag.
Britt Karlsson, en av BKWines grundare, kommenterar: ”på våra resor får man se hur det verkligen
går till i vindistrikten, man träffar vinmakarna och diskuterar med den, man provar högklassiga viner.
Men vi lägger också mycket stor vikt vid gastronomin. Måltiderna på resorna håller ofta stjärnklass
och visar upp varje distrikts mattraditioner”. Britt understryker också en annan sida av resorna och
säger: ”vi är inte bara researrangörer utan även internationellt arbetande vinskribenter. Många av
vinproducenterna känner oss genom våra böcker eller artiklar. Många som annars inte tar emot
besökare öppnar sina dörrar för oss, så därför får våra resenärer ett helt annat mottagande på
vingårdarna på våra resor.”
Detaljerade program med datum och pris finns på www.bkwinevinresor.com.
BKWine AB är sedan femton år Sveriges ledande arrangör av specialresor med vin och mat som
tema. Företaget arrangerar även resor på engelska och har fått internationella hedersutnämnanden,
t.ex. World’s Top Wine Tours av den amerikanska tidningen Travel+Leisure. Resorna är också ”av
Munskänkarna rekommenderade resor”.

------Presskontakt:
-

BKWine: Britt eller Per Karlsson, tel 08-559 22 155, eller mobil 0033 6 80 45 35 70, eller 0033
6 83 51 12 53, info (a) bkwine.com

Pressbilder:
-

Pressbilder: http://www.bkwinevinresor.com/pressbilder/

-

Lösenord för nedladdning av högupplösta bilder: kontakta BKWine.
Licens: Fri användning uteslutande för illustration av text om BKWines vinresor. All annan
användning kräver separat överenskommelse.

Även: http://www.bkwinevinresor.com/om-bkwine/pressrum/. Fler pressbilder för publicering i
samband med text om BKWine finns tillgängliga på begäran. BKWine har ju även ett av världens
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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).

