
– Her er det de
seende som tren-
ger hjelp, og de får
et innblikk i hvor-
dan verden forto-
ner seg for blinde,
forteller hun.

Ute Benedikt
kan anbefale blind
date på Dunkel
Restaurant.

Full klaff
– Det blir mye
mer spennende
fordi man ikke ser
hverandre. 

Jeg har servert
par som var på
blind date. Den
ene gangen reagerte kvinnen negativt
med en gang fordi hun ikke likte stem-
men hans, og dermed var den daten
over.

– En annen gang gikk det riktig bra.
Det var full klaff da de så hverandre
for første gang etter middagen.

– Det hender at par bare blir væren-
de i restauranten etter at de har spist. 

Er de helt stille, vet vi ikke hvor de
er, og da lar vi dem bare nyte mørket
og hverandre, ler hun.

og hverandre ved hjelp av telefon. Det
er ikke lov å røyke. 

Vi har valgt lam. Vi sliter litt med å
få i oss salaten til forrett – særlig cher-
rytomatene er vanskelige å få tak i og
vi må ty til fingrene. Når hovedretten
kommer på bordet, er vi spente på
hvordan vi skal få sausen på potene og
grønnsakene. Etter litt trening og fin-
gerhjelp går det bra. Vi spiser saktere
enn ellers fordi det tar tid å finne ma-
ten på tallerkenen. Smaken av maten
virker sterkere enn ellers.

Fristed
– Mange gjester føler seg friere enn i
en vanlig restaurant. De slipper å ten-
ke på hvordan de ser ut, sier restau-
rantens daglige leder Ute Benedikt.

Hun anbefaler ikke barn under 10 år
å komme.

– Hvis barn er med, tar vi dem gjer-
ne på en omvisning slik at de kan føle
seg trygge. Noen synes det er veldig
spennende mens andre blir redde.

Ute Benedikt er selv svaksynt, men
vandrer mellom baren og garderoben
uten problemer.

Målet med restauranten er å gi gjes-
tene en gastronomisk opplevelse, og at
blinde og svaksynte har en jobb der de
fungerer 100 prosent.
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FAKTA
● Hvor: Dunkel Re-
staurant i Berlin ligger i
Gormannstrasse 14, på
hjørnet av Linienstrasse
og Gormannstrasse. Det
er midt i Berlin og tre
minutters gange fra
S-Bahn-stasjonen Hac-
kescher Markt og to
minutters gange fra
U-Bahn-stasjonen Wein-
meisterstrasse.
● Meny: Gjestene kan
velge mellom menyene
biff, fisk, fugl, lam, vege-
tar og en overraskelses-
meny. Og du kan enten
spise en tre- eller fireret-
ters meny som inklu-
derer forrett, suppe og
dessert. Prisene varierer
fra 31 euro (248 norske
kroner) til 47,50 euro
(380 norske kroner).
● Info: For bordbe-
stilling se 
www.unsicht-bar.com
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av en blind person for å nyte et bedre måltid. 

I polonesegang med
hendene på skuldrene gikk
vi inn for å nyte et måltid
på en annerledes måte.

Sveriges
første

vannland
I Sunne har Sveriges første
vannpark åpnet i sommer. 
Hele 2 millioner liter vann tappes i
vannparkens pooler, bassenger
og øvrige attraksjoner. 

Byggingen av vannparken ble
startet i juni for ett år siden, og det
25 000 kvm store anlegget innvies
den 14. juni. 

Vannparken vil bestå av et titall
vannattraksjoner samt barnepool
og svømmebassenger for mo-
sjonssvømming. 

Blant attraksjonene finnes for
eksempel Fritt fall, vannsklier, Flo-
den Tube racer, Serpentinen,
Boblen og Mammuten. Det kom-
mer også til å finnes restaurant og
kiosker.

– Den blir i særklasse heftigst i
Sverige og med en attraksjon
som vi faktisk er alene om i Euro-
pa. Jeg tenker da på Mammuten,
sier Fredrik Thorsvret i Sunne
Vattenpark.

SUNNE: Den nyåpnede Sunne
Vattenpark ligger knappe tre timers
kjøretur fra Oslo. Foto: SCANPIX

Nye SKI-
chartermål

STS alpereiser har to nye skirei-
semål denne vinteren, Bad Klein-
kirchheim i Kärnten i Østerrike og
Champoluc i Italia.

Fjorårets nysatsing Sierra Neva-
da i Spania er borte etter bare en
sesong.

Bad Gastein i Østerrike er STS’
største reisemål, de øvrige er Cer-
vinia, Chamonix, Cortina, Cour-
mayeur, Flachau, Obertauern,
Saalbach, Saas-Fee, Schladming
og Zermatt. 

BAD
GASTEIN

Foto: EGIL
SVENDSBY

Slutt 
for Kyst-
expressen

Bussruten Kystexpressen
mellom Sandnes og Bergen
legges ned. 

Årsaken er stadig økende
konkurranse fra fly, hurtigbåter
og andre bussruter, melder
Stavanger Aftenblad. 

Selskapet Sverra Haga AS
har tapt tapt 1,5 millioner kro-
ner på ruten siden oppstarten
sommeren 2004.

Liseberg 
for bønder

Fornøyelsesparken
Liseberg (bildet) tar ste-
get fra luftige karuseller
og fartsfylt underholdning
ned til grasrotnivå når de
åpner dørene for trakto-

rer, skurtreskere og husdyr 9.
og 10. september.

Landsbyfesten går av sta-
belen akkompagnert av deili-
ge dufter fra urter og bloms-
ter. Mer info www.liseberg.se 


