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BKWine lanserar vårens vinresor – Årets vinort 2012 ett av resmålen 

Paris, 2012-01-10 

BKWine har släppt programmet för vårens mat- och vinresor. En av resorna går till Toscana och 

”Årets vinort 2012”, Chianti Classico. Det är en av de 6 resor som BKWine erbjuder under våren. De 

andra 5 går till Rhonedalen, Bordeaux, Veneto, 3 klassiker (Champagne, Chablis Bourgogne) och 

Sydafrika.   

 - Det är ett tecken på att det händer mycket spännande i det här vindistriktet, säger Britt Karlsson, 

en av BKWines grundare om Munskänkarnas utnämnande av Chianti Classico till ”Årets vinort 2012”. 

I vår gör vi en resa till Toscana där vi fokuserar speciellt på Chianti Classico även om resten av 

Toscana förstås också är med. Det blir vinprovningar, besök hos vinodlare, en inblick i det toskanska 

köket, med matlagning, och mycket mer, berättar Britt. 

 

Vårsäsongens program för BKWine med 6 resor är en ökning från tidigare år.  – Våren är inte den 

mest hektiska perioden för oss, men vi har ändå kunnat utöka antalet resor tack vare att vi sett hur 

populära våra resor varit tidigare år, säger Per Karlsson, en av BKWines grundare. 

Populära resmål som återkommer i vår inkluderar klassiska Bordeaux och Amarone-”frossa” i Veneto. 

– Resmålen är samma som vi haft tidigare, men det är unika resor varje år. Vi specialdesignar alltid 

varje resa, förklarar Per Karlsson.  

Under 2010 anordnade BKWine sin första resa till Sydafrika. 2012 gör man ytterligare en resa dit. 

Britt Karlsson berättar:  

- Vår förra resa till Sydafrika blev en stor succé. Så naturligtvis upprepar vi den under 2012! Och 

eftersom vi har upptäckt så många oerhört intressanta nya odlare så har vi denna gång ännu fler 

spännande vinbesök. Britt berättar också att då Sydafrikaresan är årets första har den redan hunnit 

bli slutsåld. 

BKWine är en svensk researrangör specialiserad på vinresor och matresor och organiserar årligen ett 

trettiotal vin- och gastronomiresor: till Frankrike, Spanien, Sydafrika, Italien, Portugal, Österrike mm. 

Resorna riktar sig både till privata vinentusiaster, till professionella och till företag. Alla resor leds av 

BKWines vinexperter och tar med resedeltagarna bakom kulisserna i vingårdarna. BKWines resor är 

listade som World’s Top Wine Tours av världens största resetidning Travel and Leisure Magazine. 

Mer information om resorna finns här: http://www.bkwinevinresor.com  

Presskontakt:  

- Britt Karlsson, tfn 08-559 221 55, info@bkwine.com, eller 

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

Pressinformation & pressbilder: http://www.bkwinevinresor.com/om-bkwine/pressrum/. Fler 

pressbilder för publicering i samband med text om BKWine 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 eller 08-559 221 55 (Stockholm), 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, 

http://www.bkwinephotography.com 

- vinkonsulting 

BKWine grundades på 90-talet av Britt Karlsson, en svenska i Paris. Under det tidiga 00-talet anslöts 

sig hennes make, Per, till verksamheten (efter att tidigare arbetat med affärer i teknikindustrin). 

BKWines arbetar idag flera olika vin-relaterade 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 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). 


