
Tag på gratis produktkendskabstur -
lær Mandø at kende

og giv dine gæster unikke oplevelser

Mandøbussen og turistvirksomhederne på Mandø vil gerne invitere dig 
og dit frontpersonale på en tur til Mandø, så du får nogle fantastisk op-
levelser med hjem, men også så du kan fortælle om øens oplevelser til 
dine og egnens gæster og dermed give dem unikke oplevelser.

Du er velkommen mandag den 12. maj eller tirsdag den 13. maj –
program se næste side. Max. 50 deltagere pr. tur, så tilmeld dig 
hurtigt og senest den 5. maj til Mandøbussen på:
Tlf. 75 44 51 07 eller info@mandoebussen.dk

Vi glæder os til at se dig og dit personale og til at give jer unikke 
oplevelser. Turen er gratis for ansatte i turisterhvervet. 

De bedste Mandø-hilsener
Mandøbussen og turistvirksomhederne på Mandø

                     Lavet i samarbejde med: 

mailto:info@mandoebussen.dk


Kom mandag den 12. maj eller tirsdag den 13. maj

Program:
Kl. 16.00 Afgang med Mandøbussen fra Vester Vedsted - 

Okholmvej 5, 6760 Ribe.
Kl. 16.40 Ankomst til Mandø.
Kl. 16.50 Tur med Bennys hestevogn til sælkolonien i Vadehavet – hold 1. 

Hør fortællingerne om sælerne, øen, stormfloderne og digerne. Tag 
gerne din kikkert med, så du kan se de nysgerrige sæler på tæt hold.  

Kl. 16.50 Underholdende tur med guide, hvor lattermusklerne bliver rørt – hold 2. 
Hør om historien og livet på Mandø, se kirken, redningsstationen samt 
den gamle skole og præstegård.

Kl. 18.00 * Buffet på Restaurant Mandø. 
Kl. 19.15 Tur med Bennys hestevogn til sælkolonien i Vadehavet – hold 2.

Hør fortællingerne om sælerne, øen, stormfloderne og digerne. Tag 
gerne din kikkert med, så du kan se de nysgerrige sæler på tæt hold.  

Kl. 19.15 Underholdende tur med guide, hvor lattermusklerne bliver rørt – hold 1. 
Hør om historien og livet på Mandø, se kirken, redningsstationen samt 
den gamle skole og præstegård.

Kl. 20.30 Mandø Brugs åbner – køb lokale produkter, f.eks. Mandø-øl krydret 
med naturprodukter plukket på Mandø, kød/pølse fra marsklammene, 
og marmelade lavet af bær plukket i hegnene på Mandø.  

Kl. 21.00 Afgang fra Mandø.
Kl. 21.40 Ankomst til Vester Vedsted. 

*Buffet: Fiskefilet med remoulade og citron, frikadelle med rødkål, æg med tomat, skinke 
med æggestand og asparges samt ost med peberfrugt. En alm. øl eller en vand pr. person. 
 

På gensyn på Mandø 


