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Kys havet på munden
Med hestevogn tager vi turen til bankerne og finder østers, der ikke er fødevarekontrol-
leret, og spisning sker på eget ansvar og risiko. Vi griller og spiser dem til et glas boblende 
champagne, der åbnes med en sabel. At spise østers er som at kysse havet på munden. Få 
en unik naturoplevelse, se sælerne på bankerne og hør om historiens tragedier ved Storm-
flodssøjlen. Hvis I ønsker det, kan I tage turen tilbage til fods.

Sælsafari
Oplev sælerne i Vadehavet og se, hvordan sælerne nyder det på sandbankerne eller bevæger 
sig elegant i havet. Nogle gange er de så nysgerrige, at de kommer tæt på, men medbring 
gerne kikkert. Tag gummistøvlerne på og mærk havbunden under fødderne. Få en fanta-
stisk naturoplevelse med hestevognen til sælbankerne eller traktorbussen til Koresand.

Æ swot kammer – Æ k´øn dons  
Besøg Mandøhuset, som er et gammelt skipperhjem fra 1800-tallet. Oplev stuerne med 
de specielle navne og nyd atmosfæren – det er som om, at skipperfamilien lige er gået ud 
ad døren. Se også udstillingerne: Redningsvæsenets historie – Strandingerne ved Mandø – 
Mandødragterne – Historierne fra 2. verdenskrig – Skibsmodellerne.

Oplev en dag eller flere på Mandø i unikke naturrammer og få helt spe-
cielle oplevelser. Det hele starter med turen i traktorbussen til Mandø. 
Tidevandet bestemmer, hvornår I kører flere kilometer hen over havbun-
den for til sidst at passere øens høje dige. Og her er det lige, at uret holder 
op med at gå. Tiden står fuldstændig stille...
Mandø på 7,6 km2 ligger i Vadehavet, der er optaget på Unescos prestige-
fyldte liste over verdens kulturarv. Her midt i den enestående natur er 
freden og roen.

Unikke oplevelser på Mandø
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Frisk luft blandt fiskehejrer og strandskader
Tag en cykeltur rundt på Mandø langs havdiget, oplev naturen 
og dyrelivet. Se fiskehejrerne spankulere rundt i det lave vand 
ved ebbevejen, og strandskaderne hoppe omkring blandt kvel-
ler – øens helt specielle strandurt. Nyd turen med en picnickurv 
med Mandø-øl.  

Historiske og unikke oplevelser
•	 Oplev	den	hollandske	mølle,	der	er	nænsom	restaure-
 ret og stadig maler mel. 
•	 Besøg	Mandø	Kirke	og	se	fire	skibsmodeller	bygget	af		 	
 mandøboere, der har sejlet med skibene. 
•	 Kig	forbi	Redningsstationen	med	en	husflids-	og		 	
 souvenirbutik.
•	 Se	natur-	og	historieudstillingen	på	Mandø	Klithus.	

Guidede ture
Besøg stormflodssøjlen, redningsstationen, kirken, den gamle 
skole og præstegård på en vandring på ca. 1 km. Hør om øens 
spændende historie fra 1634 og frem til i dag. Kontakt Mandø 
Bussen eller Mandø Kro & Traktorbusser, der begge arrangerer 
guidede ture for grupper og efter specielle ønsker såvel til fods 
som transporteret.

Stilheden og stjernerne
Tænk at være i et med naturen. På Mandø kan I nyde stilheden, 
bliv kun forstyrret af naturens lyde og ganske få gange en trak-
tor eller bil. Tag en aftentur og nyd stjernerne i nattens stilhed 
og mørke – uden kunstigt lys. 

Unikke oplevelser på Mandø
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Mandø Event • 23 25 53 75
Hestevognsture og ture til sælbankerne samt østers- 
og champagneture. Se pakkketure og dato for østers- 
og sælture på hjemmesiden. Laver gerne specielle 
arrangementer for grupper.
www.mandoevent.dk – benny@mandoevent.dk 

Mandø Museum • 61 31 95 02
www.mandoehuset.dk – vibu@mail.dk 

Bed & Breakfast Mandø • 23 46 94 08
6 luksuslejligheder med 2-4 senge. Flot fællesrum til 
familiearrangementer og kurser. Her er projektor og 
kursusfaciliteter.
www.bb-mandoe.dk –  mail@bb-mandoe.dk 

Oplev Mandø • 40 13 80 25
Hus med tre dobbeltværelser.
www.oplevmandoe.dk – jebi@jebi.dk 

Mandø Camping & Feriehuse • 75 44 51 02
www.mandoebrugs.dk – e-k-mandoe@hotmail.com 

Mandø Ferielejlighed • 75 42 40 28
6 senge og landkøkken. 
www.mandoferielejlighed.dk
m.l.andersen@andersen.mail.dk

Mandø Bussen/Traktorbussen • 75 44 51 07
Transport til og fra Mandø samt ture på Mandø. For 
individuelle og grupper book heldagsture med spisning 
på Klithus Mandø og guidede ture. Guiderne er født 
og opvokset på øen og fortæller om øens spændende 
historie. Lej cykler og oplev den enestående natur. 
www.mandoebusen.dk – info@mandoebussen.dk

Mandø Ferieudlejning • 23 26 23 92
4 ferielejligheder til 4 personer.
www.ek-ferie-udlejning.dk 
kontakt@ek-ferie-udlejning.dk 

Ferie Mandø • 23 82 60 99
www.feriemandoe.dk – stensig@stofanet.dk 

Mandø Hø Hotel • 51 20 11 33
10 senge og staldplads til heste 
www.koresand.dk – lars@koresand.dk 

Mandø Kro & Traktorbusser • 61 66 56 75
Kro med restaurant og værelser. Individuelle 
og grupper samt fest, selskaber, heldagsture og 
weekendophold. Transport til og fra Mandø, sælture 
til Koresand. For grupper over 20 personer guidede 
vandringer med lokal guide.
www.mandoekro.dk – martin@mandoekro.dk 

Klithus Mandø • 75 44 53 54
Café, restaurant, 12 dobbeltværelser med eget bad 
og toilet, sovesale med 28 og 46 senge samt wellness 
med udendørs spa og sauna.
www.klithusmandoe.dk – klithusmando@mail.dk 

Mandø-kurven • 23 25 53 75
Mandø-kurven indeholder de gode specialiteter fra 
Mandø, fx. øl krydret med naturprodukter plukket 
på Mandø, kød/pølse fra marsklammene eller -stude-
ne, og marmelade lavet af bær plukket i hegnene på 
Mandø. Også kvellersalt fra strandengene og Mandø-
sæben med tæller fra lammene er unikke produkter i 
Mandø-kurven. 

Mandø byder velkommen 

Mandøboerne er klar til at lave et unikt ophold til jer. 
Kontakt en af os, og vi laver et specielt program lige efter jeres ønsker. 

Se mere på: www.visitmandoe.dk

Sammenslutningen 

af Danske Småøer
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