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Stockholm, 2017-04-19 

  

Johan Ekman presenterar ABC – En inspirerande resa till 
vinidyllerna Alsace, Bourgogne, Champagne och Chablis! 

 
#ekmanbussflexibussitet #ekmanresorrullar 

 

 

I samband med att Johan Ekman, Grundare och VD EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st 

Bussness Class, presenterar årets stora resmål ABC – Alsace, Bourgogne, Champagne och Chablis 

arrangeras en exklusiv presslunch där en specialkomponerad meny av Robert Cedergren avnjuts 

tillsammans med selekterade drycker såsom Jakob Jung Riesling Classic 2014, Alsace Jean Geiler 

Pinot Gris 2014, Billaud-Simon Chablis 1:er cru Les Vaillons 2014 och Champagne Taittinger Brut 

Millésimé 2009, med anknytning till resmålet. Menyn tillagas på plats i den exklusiva bussen 

EkmanBuss Flexibussitet. 

 

Den oförglömliga reseupplevelsen till de franska vinidyllerna påbörjas fredagen den 13 oktober och 

varar i 9 händelserika dagar med stämningsfull vinprovning, gastronomiska höjdpunkter, pittoreska 

franska byar och ändlösa, böljande vinlandskap. Historiska och berömda vingårdar och champagnehus 

avlöser varandra, varvat med ett givande och njutfullt besök på matmarknaden i Dijon – En kulinariskt 

inspirerande marknad som stått sig stark i flera hundratals år. Resan till Frankrike sker med 

EkmanResor 1st Bussness Class, en unik buss inom lyxsegmentet som ingår i samma flotta som 

EkmanBuss Flexibussitet där presslunchen arrangeras. 

 

- Jag vill med denna resa bjuda med våra gäster på en alldeles fantastisk upplevelse i Frankrike. Vare 

sig man är intresserad av mat och dryck eller ett historiskt äventyr bjuder denna värmande och 

inspirerande resa på något till precis alla. Ett sådant välorganiserat och skräddarsytt resmål, med 

så pass outstanding komfort, gör ABC-resan till något du aldrig tidigare upplevt, säger Johan 

Ekman, Grundare och VD EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class. 

 

 

För mer information om resan samt bokningsförfrågan vänligen besök: 

http://ekmanresor.se/Alsace-Bourgogne-och-Champagne-ABC-sv/article 

 

 

Besök gärna EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class nyhetsrum och ta del av aktuella 

nyheter, bilder, artiklar, och mycket mer: 

http://www.mynewsdesk.com/se/ekmanbuss-flexibussitet 

http://www.mynewsdesk.com/se/ekmanresor 
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För mer information, intervjuförfrågningar och ytterligare bildurval, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR  

Telefon: +46 (0)8 661 11 75  

Mobil: +46 (0)70 77 56 110 

E-mail: stephanie@zap-pr.com 

 

 

Om EkmanBuss Flexibussitet 

Sedan 25 år tillbaka har ledord som småskalighet och personlig service etablerats som kännetecken för 

EkmanBuss Flexibussitet. Med våra miljövänliga och moderna bussar, i en eller två plan, med fokus på yttersta 

komfort och säkerhet garanterar vi alltid en helhetsupplevelse med det lilla extra. Vårt mål är att du som kund, 

oavsett om du befinner dig på en resa runtom i Sverige eller ute i Europa med EkmanBuss Flexibussitet ska känna 

dig trygg och få en minnesvärd upplevelse utöver det vanliga.  

Besök gärna: www.ekmanbuss.se 

 

 

Om EkmanResor 

EkmanResors ambition är att ta dig till platser du inte varit tidigare, eller kanske till just ditt favoritställe. Vi 

erbjuder personlig rådgivning och service, engagerade reseledare och guider samt ett kvalitetssäkrat 

hotellutbud. Våra prisade bussar rattas säkert och tryggt av certifierade chaufförer. 

Besök gärna: www.ekmanresor.se 

http://www.ekmanresor.se/

