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Ny reisearrangør skreddersyr eksklusive vinreiser til Sonoma County 
 

Reisearrangøren Atmani Tours tilbyr luksusreiser til det trendy vinparadiset Sonoma County i 

California. Hermine Baker heter grunnleggeren til Atmani Tours som nå lanserer sine reiser i 

Skandinavia.  
 

– Jeg startet Atmani fordi jeg så behovet for en reisearrangør som kunne tilby eksklusive og personlige reiser 

til Sonoma County. Jeg ville gi mine gjester en uforglemmelig opplevelse i det vakre vinlandskapet og ta 

dem med til steder hvor turister vanligvis ikke får adgang, sier Hermine Baker. 
 

Trendy og fullt av vinprodusenter 

Hermine Baker er oppvokst på Marsvinsholms slott i Sør-Sverige og flyttet til Sonoma County for fire år siden 

da hun traff sin amerikanske mann.  
 

– I de siste årene har Sonoma County blitt det mest trendy reisemålet i USA. Det er et fascinerende landskap 

og her finner man landets beste viner, sier Hermine. 
 

I Sonoma County, som ligger en knapp time nord for San Fransisco, finnes det mer enn 300 vingårder. Området 

har blitt mest kjent for sine Chardonnay- og Pinot Noir-viner. Hermine Baker, som selv er vinkelner, har mange 

gode venner blant vinprodusentene i området og hun produserer til og med sin egen vin her. 
 

– Vi kommer blant annet til å dra til en vingård der en del Hollywoodstjerner legger sine egne viner. Der får 

gjestene mine lære om hvordan man blander ulike druer for å få en perfekt balansert vin, forteller Hermine 

Baker. 
 

Satser på gjester med høye krav 

Atmani Tours skreddersyr reiser på 4-7 dager som det er mulig å forlenge med noen dager i San Fransisco. I 

Sonoma County bor gjestene på det eksklusive Hotel les Mars i den lille byen Healdsburg. Dagene egner seg til å 

utforske det fascinerende landskapet, blant annet på hesterygg mellom vinrankene eller ovenfra i helikopter.  
 

– Jeg vil at gjestene mine skal se på meg som den perfekte vertinnen som pusler om dem og som alltid gir 

dem litt ekstra. Jeg arrangerer personlige reiser der vi går tilbake til det helt grunnleggende, med 

førsteklasses vin i fred og ro, gode middager i hyggelig selskap, uten stress, men med morsomme, 

spennende aktiviteter om dagen, sier Hermine Baker som skal være gjestenes personlige cicerone. 
 

Små grupper garanterer høyeste kvalitet 

For å kunne garantere høyeste kvalitet, tar Atmani Tours kun imot seks gjester per reise. Hermine lanserer nå 

sine reiser i Skandinavia og den første reisen gjenomføres i mai. 
 

– Jeg ser for meg at typiske Atmani-reisende er livsglade og nysgjerrige mennesker med høye krav. Det kan 

være alt fra unge mennesker midt i karrieren, til eldre mennesker med voksne barn som ønsker å oppleve noe 

utover det vanlige, sier Hermine. 
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For mer informasjon, kontakt:  
Hermine Baker, adm. dir. Atmani Tours 

Tlf.: +1-707-331-1320 
hermine@atmanitours.com 

www.atmanitours.com 

  

 

Pressekontakt i Sverige: 

Maria Hultberg 

Gnistra Kommunikation 

Tlf.: 0702-25 46 51 
maria.hultberg@gnistrakommunikation.se 
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