Hvordan kommer du til Mandø?
Fra den offentlige vej Låningsvejen kører man ind til
øen på den asfalterede vej ”Riberampen”, som er
kørselsvejen gennem bydiget bygget i 1887. Rampen
kan i tilfælde af stormflod lukkes med planker og
sandsække.
Vejnettet på øen er begrænset til ”hovedvejen” til
Mandø By samt bærmevejen/digevejen, som følger
diget øen rundt.

Indkøb
På Mandø kan du klare dine daglige indkøb i den lokale
brugs.I højsæsonen er brugsens åbningstider som alm.
butikstider. Udenfor højsæson kan du se i butikken,
hvornår der er åbent.
Ønsker du at spise ude, kan du få lækkert mad på de
lokale spisesteder.

Oplev Mandø
- øen midt i Vadehavet

Du kan læse meget mere om Mandø på
www.mandoeturist.dk

Låningsvejen er offentlig og kan benyttes, hvis man
kender tidevandet og ved, hvornår der er lavvande.
Ebbevejen må kun benyttes af traktorbusserne, som
transporterer post, skoleelever og turister til og fra
øen. Traktorbusserne må også indrette sig efter tidevandet. Oplysninger om tidevandstiderne fås blandt
andet i Mandø Brugs og på Ribe Turistbureau. Vejen
er belagt med grus og hævet ca 60 cm. over havbunden og er sikret gennem landvindingsaktiviteter i
form af faskinlåninger på begge sider.
Den gamle med grene afmærkede ebbevej (bilkørsel
forbudt) stammer fra Ribe-digets bygning i 1914. Det
er hændt flere gange, at bilister, uden at kende til
ebbe og flod er blevet overrasket af det pludselige
højvande.

Book på www.ek-ferie-udlejning.dk
eller kontakt os på mail eller telefon.
EK-ferie-udlejning - Kløvermarken 3 - 6683 Føvling
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Email: kk.kjaer@live.dk

Nyrenoverede ferielejligheder
udlejes på Æ Towt 7A-7D, Mandø
Ferielejlighederne er beliggende i 2 bygninger.
Bygningerne er opført i røde sten med tegltag. Der er 2
lejligheder i hver bygning.
Lejlighederne indeholder:
Entre, stort køkken med køl/frys, elkomfur, indbygget
ovn, stue med spiseplads, sattelit-TV, radio, lædersofa
(kan omdannes til sovesofa), stort soveværelse med
dobbeltseng og mange skabe, badeværelse m. brus og
vaskemaskine.
Til hver lejlighed findes en lille terasse med havemøbler. Lejlighederne er beregnet til 4 personer og er
røgfrie. Der må medbringes husdyr i lejlighederne 7C
og 7D.
Lejlighederne er handicapvenlige
Lejlighederne opvarmes med elvarme.
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Ankomst og afrejse
Med hensyn til ankomst og afrejse er disse tidspunkter
afhængig af tidevandet og vejr- og vindforhold.
I vil derfor kunne risikere, at der er et meget lille overlap
mellem jer der rejser og jer der ankommer.
Hvis tidevand og vejr og vindforhold passer, vil ferielejligheden være til rådighed fra kl. 15.00.
Afrejsen skal ske senest kl. 11.00. Hvis tidevand, vejrog vindforhold ikke passer med dette tidspunkt, og
lejligheden er udlejet efter jer, kan afrejsen udskydes til
kl.15.00
Husk at tjekke forholdene inden I begiver jer over Vadehavet.
I kan finde nyttige informationer på DMI’s hjemmeside:
www.dmi.dk - se under vandstand.
På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan I finde højvandskalender, se www.esbjergkommune.dk.
Desuden kan der ringes til 75422924 - her oplyses den
aktuelle vandstand (ved Ribe Kammersluse) som +/dansk normal 0 - DNN.
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Naturen
Mandøs natur er sårbar. Færdsel på øen bør derfor
altid ske under stor hensyntagen til dyrelivet.
I det tidlige forår kan I se i tusindvis af gæs, der ”mellemlander ” på Mandø for at spise, inden turen går
nord på. Om efteråret kommer gæssene igen for at
spise, inden turen går sydpå. Et imponerende syn, som
I ikke må gå glip af.
Gå ikke for tæt på rugende fugle eller fugleflokke, der
raster. Nyd fuglene på afstand.
Respekter de opsatte skilte og vejledninger. Bliv på
veje, stier og på vaden og undgå i ynglesæsonen at
færdes på steder med vegetation.
Syd for Mandø finder du Koresand - er en 20 kvadratkilometer stor sandbanke i Vadehavet. Sandbanken
overskylles ved storm, hvilket hindrer vækst af planter
og dannelse af permanente klitter. Koresand er ved
flod en ø, men bliver ved ebbe landfast med Mandø.
I højsæsonen kan man deltage i ture til Koresand. Her
er en stor sælkoloni, som man kommer meget tæt på
Der er en herlig sandstrand, hvor man kan bade og
måske finde rav.
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