
PRESSMEDDELANDE 
 
BKWine lanserar 4 nya vinresor under vårsäsongen 2005 
Paris, 30 augusti 2004 
 
WineTastings Britt Karlsson (BKWine) har just presenterat reseprogrammet för 
vårsäsongen 2005. BKWine utökar under 2005 aktiviteten – nu står fyra vinresor till 
olika franska distrikt på programmet för våren. 
 
De fyra inplanerade vinresorna är:  
 
- - Tryffel, olivolja och vin i södra Rhône-dalen. 
23-27 februari 2005, Avignon. Vingårdsbesök i södra Rhône kombineras med besök 
på tryffelmarknad, tryffelfarm, inkl tryffel-letning och fantastisk tryffel-lunch, och 
besök med provning hos en olivoljeproducent. 
 
- - Languedoc 
16-20 mars 2005, Montpellier. Det är mycket spännande på gång i Languedoc – Vi 
besöker några av de intressantaste odlarna runt Montpellier, bl a i Pic St Loup och i 
Montpeyroux. Cirka 3 besök per dag med omfattande provningar. 
 
- - Norra Rhône-dalen 
13-17 april 2005, Tain l’Hermitage. Detta är resan för den som riktigt vill lära känna 
Syrah-druvans alla hemligheter. Vi besöker några av de allra bästa odlarna i Côte 
Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Hermitage, Crozes-Hermitage och Cornas.  
 
- - Bordeaux 
25-29 maj 2005, Bordeaux. Vi besöker åtta olika vinslott runt om i Bordeaux, stora 
prestigeslott blandade med mindre kända men högklassiga egendomar. 
 
BKWines vinresor skiljer sig från de flesta andra därför att de aldrig har mer än 18 
deltagare, är fyra dagar långa och aldrig har några långa busstransporter från Sverige. 
Britt Karlsson, som arrangerar allt själv och som även sköter guidningen och 
översättningen, är dessutom den enda svenska vinresearrangören som är baserad i 
Frankrike. Hon har därmed daglig direktkontakt med vinodlarna och kan välja ut de 
mest intressanta producenterna – vilket inte alltid är de mest kända. 
 
Britt säger: ”Intresset för vin ökar ju kraftigt så det är roligt att kunna utöka 
programmet. Det verkar som om mina resor passar in på vad många vill ha – jag har 
flera personer som varit med på fyra eller till och med fem resor! Jag tror att det beror 
på att resorna är i mycket små grupper och att jag lyckats hitta besök som är verkligt 
intressanta. Dessutom brukar folk tycka det är bra att resan bara är fyra dagar – då kan 
de göra det till en långhelg eller kombinera med annat turistande.” 
 
För mer information om resorna kan man kontakta Britt Karlsson på telefon +33 1 58 
88 04 66 eller email info@bkwine.com. Det finns även mer information på 
webbsajten www.bkwine.com.  
 
- - - - - - - 
 

mailto:info@bkwine.com
http://www.bkwine.com/


Kontakt: 
Britt Karlsson, WineTastings Britt Karlsson (BKWine), 51, rue du Chevalier de la 
Barre, F-92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrike. tel: +33 6 80 45 35 70, fax: +33 1 58 
88 04 66, email: info@bkwine.com, www.bkwine.com
 
Pressmaterial, bilder mm: 
Mer information och bilder finns tillgängligt på sajten:  

- http://www.bkwine.com/Diverse/press.htm 
- http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm  
- http://www.bkwine.com/wine_pictures/photo_galleries.htm  

 
Om WineTastings Britt Karlsson: 
WineTastings Britt Karlsson (”BKWine”) drivs av Britt Karlsson. Britt är en av de få 
svenska konsulter och journalister som arbetar internationellt med vinutbildning och 
vinjournalistik. Hon är också en av Sveriges mest erfarna vinresearrangörer, med runt 
50 arrangerade resor i bagaget. Britt startade verksamheten i början av 1990-talet. 
Hon kommer från Helsingborg 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 svenska webbplatserna med vininformation: 
www.bkwine.com. Hon ger ut ett av de största svenska email-nyhetsbreven med 
information om vin: BKWine Brief. Britt är helt oberoende av vinproducenter och 
vinimportörer. Hon är medlem i Circle of Wine Writers (UK), International Wine and 
Food Society, Munskänkarna i Bryssels’ utbildnings-kommitte m.fl. vin och 
matorganisationer. (Not: ”WineTastings” i WineTastings Britt Karlsson skrivs i ett 
ord.) 
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