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Sommarens och höstens vin- och matresor lanseras av BKWine: åtta nya upplevelseresor 

Paris, 2 mars 2010 

BKWine har just lanserat sommarens och höstens program med vin- och gastronomiresor. Det blir 

åtta nya upplevelseresor med vin och mat till Frankrike, Italien och Portugal. Alla resor sträcker sig 

över tre dagar. Ett tiotal vingårdsbesök ingår och flera gastronomiska måltider, ibland på vinslott. 

Resorna arrangeras av BKWine AB, Britt Karlsson, specialisten på vinresor. 

Britt Karlsson, som startade sin vinreseverksamhet för femton år sedan, säger så här om årets 

program: ”I år fokuserar vi på tre av de mest spännande vinländerna, Italien, Portugal och Frankrike. 

Châteauneuf-du-Pape i Frankrike har just blivit utsedd till årets vinby av Munskänkarna. Italien har 

sen vi började med resor dit för fyra år sedan blivit väldigt populärt. Och Dourodalen i Portugal är 

nog ett av världens allra mest spektakulära vindistrikt med otroliga terrasserade vingårdar längs den 

vindlande floden.” 

Nytt för i år i BKWines program är en resa till Italien med besök både hos en producent av 

parmesanost och en som gör den goda torkade parmaskinkan, utöver ett flertal vinbesök. 

Samtliga resor stäcker sig över tre hela dagar och fyra nätter, torsdag till söndag. Det är avpassat för 

att antingen kunna vara en långhelg eller för att lätt kunna kombineras med några dagar golf, kultur, 

bad eller annat. Resorna leds av Britt själv eller en av BKWines specialiserade vinguider. Tanken är 

att resenärerna både ska lära sig en del om vin, få tillfälle att njuta av de vackra lanskapen och delta i 

några specialkomponerade gastronomiska måltider.  

Britt säger om resorna: ”Trenden på resemarknaden i år verkar vara mot europeiska resmål och 

gärna kortare resor eller weekend-resor. Det är just det vi erbjuder! Dessutom tror jag att 

svenskarna fortsatt kommer att vilja ha resor med lite mer innehåll än bara sol och bad – meningen 

med våra resor är just att ge resenären en unik upplevelse som vore omöjlig att få, om man inte 

reser med BKWine. Tack vare mina kontakter i vinvärlden, som sträcker sig 20 år tillbaks, kan vi göra 

helt unika arrangemang.” 

Detta är hela reseprogrammet: 

• 30 juni - 4 juli: Rhônedalen med Châteauneuf-du-Pape 

• 8-12 september: Languedoc 

• 8-12 september: Vin och gastronomi i Veneto, med amarone, och Emilia-Romagna 

• 15-19 september: Södra Rhône med Châteauneuf-du-Pape 

• 22-26 september: Bordeaux 

• 13-17 oktober: Piemonte 

• 13-17 oktober: Champagne 

• 20-24 oktober: Douro-dalen, Portugal 

Detaljerat program för alla resor finns på siten: http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm.  

Not: BKWine AB är Sveriges största specialiserade arrangör av vinresor. BKWine arrangerar varje år 

ett trettiotal vinresor. BKWine arrangerar även resor på finska och på engelska, liksom 



skräddarsydda resor för privata grupper och företag, samt utbildningsresor för restaurangpersonal 

och sommelierutbildningar. 

Kontakt: www.bkwine.com, info@bkwine.com, Tel: 00 33 6 80 45 35 70 

Nyhetsbrev: om vin, mat och resor: http://www.bkwine.com/bkwine_brief/bkwine_brief.htm  

 

 

Presskontakt:  

- Britt Karlsson, tfn 00 33 6 80 45 35 70, info@bkwine.com, eller 

- Per Karlsson, tfn 00 33 6 83 51 12 53, info@bkwine.com  

Pressinformation & pressbilder: http://www.bkwine.com/diverse/press.htm. Fler pressbilder för 

publicering i samband med text finns tillgängliga på begäran (vi har ju även ett av världens största 

fotoarkiv specialiserat på vin: http://www.bkwinephotography.com). 

BKWine AB 

BKWine, 51, rue du Chevalier de la Barre, F-92130 Issy les Moulineaux (Paris), Frankrike, 00 33 6 80 

45 35 70, info@bkwine.com, http://www.bkwine.com   

BKWine AB drivs av Britt och Per 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, som grundade BKWine, är en av de få svenskar som arbetar internationellt med vinutbildning, 

och vinjournalistik och är också Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Hon kommer från 

Helsingborg men arbetar numera i Paris. 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. BKWine ger 

också ut det mest lästa svenska nyhetsbrevet med oberoende information om vin: BKWine Brief. 

BKWine är helt oberoende av vinproducenter och vinimportörer. Britt och Per är medlemmar 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 (Frankrike, Belgien, Kina, Chile, Brasilien, Spanien, Argentina, Uruguay…). 


