Årets tre julkalendrar - boka nu!
Kalendrarna är whiskyvännens tidiga julklapp till sig själv, sin kärlek och/eller sina vänner. Kalendrarna är det
perfekta sättet att lära känna olika whiskytyper och whiskysorter. Och vi upprepar oss inte! Det är nya sorter varje
år! I fjol blev de slutbokade och många blev utan!

Tre olika julkalendrar även i år

Romkalender 995 kronor

WorldWHISKY.se skapar även i år ut tre olika
julkalendrar. Alla tre följer samma koncept. 24 flaskor
om vardera 2 centiliter, en ny för varje dag i december
fram till julafton. Tanken är att du smakar en flaska
om dagen. När du smakat av loggar du in på vår
webbplats och ger din bedömning av innehållet.
Därefter får du en presentation av dagens innehåll
med en filmsnutt, bild och text. Där finns en
sammanställning över de luckor du öppnat, deras
innehåll och din bedömning. Du ser även vad andra
tyckt genom ett medelvärde av alla bedömningar.

För andra gången och efter
fjolårets succé presenterar vi i år
även en kalender med 24 sorters
spännande rom. Många
whiskyälskare, deras vänner eller
familj har uppenbarligen ett stort
intresse för rom. Rom finns i
flera varianter och från massvis av producenter. Vi
varierar mellan mörk och ljus rom, fransk, engelsk
eller spansk romkaraktär, olika producenter, länder,
destilleringar, lagringar och åldrar. Kort sagt ett
varierat utbud av rom!
Samma pris som i fjol även här: 995 kronor.

Leverans i snygg box
Samtliga tre kalendrar levereras i
en trevlig box som öppnas som
en bok och innehåller 24 fack för
småflaskorna. Omslaget är en
bild från ett lagerhus för whisky!

Standard whiskykalender 995 kronor
Standardkalendern är en mix av
olika sorters whisky från flera
olika whiskyländer men där det
mesta kommer från Skottland.
Den innehåller malt, grain,
blended, bourbon, några rökiga
rackare, några sherrytyngda och
helt säkert några udda överraskningar. Lika varierat
som de tidigare åren och dessutom till samma pris:
995 kronor. Boka snabbt, det är ett begränsat antal!

Whiskykalender Exklusiv 1995 kronor
Denna whisky kalender är en riktig raritet, en lite
exklusiv whiskykalender med bara udda, ovanlig,
privat fat och unika whiskys! Alltså inte bara dyra
whiskys utan även sådana som numera är borta från
eller som aldrig ens funnits på den öppna marknaden.
Troligen enda gången i livet du dricker vissa av dem!
Helt klart ett val för de stora
whiskyälskarna!
Även denna är begränsad i
upplaga så här gäller det att inte
vänta med beställningen!
24 verkligt unika whiskys för
endast 1995 kronor!

Boka tidigt och få frakten
Boka din kalender senast 15 Juli
och betala inom 30 dagar så står
vi för frakten. När ni har bokat
skickar vi ut en bekräftelse och
fakturan, om ni inte får svar inom
5 dagar så kolla eran spam.
Bokningar efter 15 Juli
tillkommer frakt från 120:- beroende på antal
kalendrar ni bokar. Men kalendrar kan så klart
beställas så länge vi har kvar.
Vi skickar ut kalendrarna från 15. oktober, i god tid
före första december.

Boka din kalender NU
Du kan boka i vårt formulär som finns på våran
hemsida.
Det är viktigt att alla info blir i fyllt annars kan vi inte
skicka kalendrarna. Har ni frågor så hör av er till
bokning@worldwhisky.se

Slainté!
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