
PRESSMEDDELANDE - Paris, 16 mars 2006 
 
Nio vin- och matresor i höst med BKWine till Frankrike, Italien och Portugal 
Paris, 2006-03-16 
 
BKWine presenterar nu höstens program med vinresor och gastronomiresor: Det blir 
nio resor till Frankrike, Italien och Portugal: 
 

• 6-10 september:   Alsace 
• 13-17 september:   Bourgogne 
• 20-24 september:   3 Klassiker, Champagne – Chablis – Bourgogne 
• 27 september – 1 oktober:  Provence 
• 4-8 oktober:    Bordeaux 
• 11-15 oktober:   Languedoc – vin och gastronomi 
• 11-15 oktober:   Toscana, Italien 
• 18-22 oktober:   Portugal 
• 29 november – 3 december:  Tryffel och vin i södra Rhône 

 
Britt Karlsson, BKWine, beskriver programmet så här: ”I höst utvidgar jag 
reseprogrammet med flera nya resor. Den största nyheten är förstås att det blir en resa 
till Toskana, Italiens ”hjärta” och mycket populärt resmål bland svenskar, och en resa 
till Portugal. Portugal är ju idag ett spännande vinland där det händer mycket nytt och 
intressant”. 
 
Britt förklarar vidare om resorna: ”Men kärnan i programmet är förstås mina resor till 
de franska vindistrikten: t.ex. klassiker som Bourgogne, Bordeaux, Champagne och 
Alsace. För dem som vill upptäcka lite ”nytt” – ”Det Nya Frankrike” som jag ibland 
kallar det – finns resor till Languedoc, Rhône och Provence. Dessutom återkommer 
den mycket speciella resan på temat Vin & Tryffel i södra Rhône-dalen. Att gå ut i 
skogen och leta tryffel med en tryffelhund en sval höstdag i en sydfransk skog är 
något man inte glömmer i första taget!” 
 
Det fullständiga programmet, med detaljerade program för varje resa finns på siten: 
http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm. 
 
BKWine har nu även ett telefonnummer i Stockholm som de som är intresserade av 
resorna kan ringa till för mer information: 08 – 559 23 6 24, direkt till Britt. Praktiskt 
för dem som inte vill ringa utlandssamtal till Frankrike. 
 
BKWine gör även specialarrangerade resor med vin, mat och gastronomi för 
vinklubbar, företag, resebyråer och andra. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Kontakt:  
- Britt Karlsson, tel 00 33 6 80 45 35 70 eller 08-559 23 6 24, 
 info@bkwine.com, eller 
- Per Karlsson, tel mobil 00 33 6 83 51 12 53, info@bkwine.com  
 
Pressinformation & pressbilder: http://www.bkwine.com/diverse/press.htm  



BKWine AB – Britt Karlsson 
BKWine, 51, rue du Chevalier de la Barre, F-92130 Issy-les-Moulineaux (Paris), 
Frankrike, 00 33 6 80 45 35 70 eller 08 – 559 23 6 24 (Stockholm), 
info@bkwine.com, http://www.bkwine.com   
 
BKWine drivs av Britt Karlsson. Verksamheten har tre huvudgrenar: 

• vin- och matresor – Sveriges mest omfattande vin- och matreseprogram 
• vinjournalistik – artiklar för vin- & matpublikationer 
• vinfotografi – ett omfattande arkiv med fotografier från vindistrikt 

Britt är en av de få svenskar som arbetar internationellt med vinutbildning, och 
vinjournalistik och är också en av Sveriges mest erfarna vinresearrangörer. Hon 
kommer från Helsingborg men arbetar numera i Paris där hennes verksamhet är 
fokuserad på Frankrike. 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. Hon ger också ut det mest lästa svenska nyhetsbrevet med 
information om vin: BKWine Brief. Britt är helt oberoende av vinproducenter och 
vinimportörer. Hon är medlem 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. 


