Whisky för 127 000 kronor ﬂaskan på M/S Viking Cinderella
Lagom till att julmaten har lagt sig efter tjugondag Knut förvandlas nöjespalatset M/S Viking Cinderella
till världens största flytande whiskymässa. Efter förra årets succé har man fördubblat utställningsytan
inför de två kryssningarna i januari. Under två avgångar den 15-16/1 och 16-17/1 kommer drygt 3 500
whiskyentusiaster och utställare att samlas ombord på Cinderella. På mässan finns i år förutom ett
enastående whiskysortiment också ett utbud av andra specialdrycker såsom armagnac, calvados,
champagne och öl. Ett 25-tal av världens främsta whisky, starkvins- och spritleverantörer ställer ut på
årets mässa. Alla de stora whiskyleverantörerna är på plats och mässan erbjuder allt ifrån de mest kända
whiskymärkena som Glenfiddich, Laphroaig och Bowmore till sällsynt japansk årgångswhisky som
Yamazaki 1984, Ha-kushu 25 Years Old och Hibiki 30 Years Old. Unikt för denna gång är att Glennfiddich
tagit med en flaska Glennfiddich 50 Years Old för 127 000 kronor. Andra dyrgriper är bland andra
Glengoyne 40 Years Old för 33.000 kronor och The Balvenie 40 Years Old Cask för 36.000 kronor. Det
finns flera vintageutgåvor från Glenfiddich, Glenfarclas från fem olika decennier, Highland Park samt ett
flertal specialprodukter från oberoende buteljerare. – Tilldelningen per år av 50-åriga Glennfiddich är
inte mer än 50 flaskor i hela världen. Vi är mycket stolta över att Viking Line valts ut som en av tio duty
free-operatörer att få den här rariteten, säger Anders Hildemar, produktchef på Viking Cinderella. Precis
som i fjol avslutas whiskymässan med en speciell whiskyauktion för välgörenhet. Hela vinsten från denna
auktion går till hjälporganisationen Läkare utan gränser. På Cinderella Whisky Fair hålls i år 20
högklassiga Master Class-provningar med välrenommerade föreläsare bland annat från whiskyhusen
Glennfiddich och Morrison-Bowmore. Dessutom erbjuds det en champagne-, en konjak och
armagnacprovning och en romprovning. För nedladdningsbara listor på föreläsare, provningar/Master
Classes m.m. gå in på www.vikingline.se

