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BKWine lanserar vinresor på finska med två resor till Frankrike under våren 
Paris och Kokkola, 7 november 2006 
 
BKWine lanserar ett program med vinresor på finska under vårsäsongen 2006. Två 
schemalagda resor kommer att gå av stapeln: en till Bordeaux, 29 mars – 2 april 2006, 
och en kallad ”3 klassiker” som går till Champagne, Chablis och Bourgogne, 3-7 maj 
2006. Det detaljerade reseprogrammet, och information om anmälning, finns 
tillgängligt på webbsidan: 
http://www.bkwine.com/suomi/viinimatkoja/viinimatkoja.htm  
 
BKWine är en av Skandinaviens flitigaste arrangörer av vinresor och gastronomiresor 
och har arrangerat närmare hundra resor, främst till Frankrike men även till andra 
vinländer. BKWine startar nu ett samarbete med Vistovin som drivs av Virpi Sorvisto 
för att kunna erbjuda den finska marknaden vinresor på finska. Under våren kommer 
alltså två schemalagda resor att gå av stapeln. Resorna organiseras av BKWine/Britt 
Karlsson, med mer än tio års erfarenhet av att arrangera vinresor. Vinguidning och 
reseledning på plats på finska görs av Vistovin/Virpi Sorvisto. 
 
Britt Karlsson, grundare av BKWine, och även internationellt verksam vinjournalist 
och vinexpert, säger: ”Jag har ju länge arrangerat vinresor i Frankrike och det är roligt 
att nu kunna erbjuda resor även på finska. Med Virpi och Vistovin har jag hittat en 
samarbetspartner i Finland som passar utmärkt med min inriktning på verkligt 
högkvalitativa vinresor, samtidigt som resorna ska vara trevliga och fulla av 
upplevelser. Jag tror att våra resor kommer att vara ett nytt och unikt erbjudande för 
de som vill lära sig mer om vin i Finland”. 
 
Virpi Sorvisto, Vistovin, som är den finska samarbetspartnern till BKWine säger: 
”Det har konstig nog inte, så vitt jag vet, funnits något särskilt utbud av professionellt 
arrangerade vinresor i Finland. När jag började fundera på hur man skulle kunna 
erbjuda bättre vinresor till finska vinintresserade så hittade jag Britt och BKWine. Jag 
blev imponerad av Britts vinkunnande och de många resor hon arrangerat genom 
åren. Dessutom har hon ju ett unikt kontaktnät bland alla vinproducenter, bland annat 
därför att hon bor i Frankrike, som gör att alla besöken blir verkligt unika och 
spännande. Jag blev själv oerhört entusiastisk när jag var med på min första resa med 
BKWine. Det var en upplevelse!”. 
 
BKWine, i samarbete med Vistovin, kommer att erbjuda ett antal schemalagda resor 
varje säsong. Man kommer också att erbjuda ”skräddarsydda” resor för privata 
grupper, företag, vinklubbar och andra som vill göra ett unikt evenemang enligt sina 
egna önskemål. Exempel på andra resor som BKWine kan erbjuda är: Tryffel, 
Olivolja och Vin i Provence; En Resa Längs Rhônefloden – Syrah-druvans högborg; 
Languedoc-Roussillon – Ett av Frankrikes Mest Dynamiska Vindistrikt med mera. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Mer information om BKWines vinresor finns på siten 



http://www.bkwine.com/suomi/viinimatkoja/viinimatkoja.htm. 
 

Kontakt:  
- Britt Karlsson, tel 00 33 1 58 88 04 66, mobil 00 33 6 80 45 35 70, 

info@bkwine.com, eller 
- Virpi Sorvisto, gsm +358 503 380 080, virpi.sorvisto@kolumbus.fi  

 
Om BKWine AB: 
51, rue du Chevalier de la Barre, F-92130 Issy-les-Moulineaux (Paris), 
Frankrike, 00 33 6 80 45 35 70, info@bkwine.com, www.bkwine.com 

BKWine drivs av Britt Karlsson. Britt är en av de få skandinaver som 
arbetar internationellt med vinutbildning, och vinjournalistik och är 
också en av Skandinaviens mest erfarna vinresearrangörer. Britt 
startade verksamheten i början av 1990-talet. Hon kommer från 
Helsingborg (Sverige) 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 
skandinaviska webbplatserna med vininformation: www.bkwine.com. 
Hon ger också ut ett av Skandinaviens mest lästa nyhetsbrev om vin: 
BKWine Brief, som är gratis och kommer ut en gång per månad. Britt 
är helt oberoende av vinproducenter och vinimportörer. Hon är 
medlem i The Circle of Wine Writers, International Wine and Food 
Society, Munskänkarna i Bryssels’ utbildnings-kommitte m.fl. vin och 
matorganisationer. 
 

Om Vistovin 
Auringonkierros 5, SF-67400 Kokkola, Finland. gsm +358 503 380 080, 
fax +358 6822 4254, email: virpi.sorvisto@kolumbus.fi 
Kontakt: Virpi Sorvisto 
 

Vistovin är ett nystartat företag i Karleby, Finland. Grundaren, Virpi 
Sorvisto, har arbetat i 15 år med Frankrike och den franska kulturen, i 
affärslivet, inom vuxenutbildning i olika läroverk och inom företag. 
Sin kunskap om vin hon har utvecklat bland annat genom studier vid 
Bordeaux Universitet, l'Institut des Sciences de la Vigne et du 
Vin/Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, och genom många 
resor i Spanien och Frankrike. Praktiskt kunskap om vinodlarens liv 
och om vinproduktion får hon också från en spansk vingård där hon är 
delägare. 

 


