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Stik et ø-pas i lommen og rejs ud og oplev den danske sommer!
I passet finder du inspiration til ø-ture og information om transport, overnatning og oplevelser på de
38 øer, du kan sejle til med en færge. Og du kan samle på mærker fra de øer, du besøger.
Vi fortæller om seks af de seværdige øer i en række sommer-nyhedsbreve og starter med sydvestjyske
Mandø.

En anderledes "sejltur"
I virkeligheden gælder det med færgen ikke Mandø. Holder du øje med
tidevandet, kan du nemlig køre i bil ud på øen fra Vester Vedsted på det
jyske fastland. Du kan også køre med traktorbussen – køreplanen finder
du her. Og hvis du gerne vil have mere tid til at nyde øens storslåede
natur, kan du overnatte på B&B Mandø, Mandø Kro eller Hotel Klithus.

Bliv klædt på til turen
Vores anbefaling er, at du starter med at besøge Vadehavscentret, der
ligger ved "Låningsvejen" ud til Mandø. Her er en højtflyvende udstilling
om det unikke naturområde og de 15 millioner trækfugle, som hvert år
lægger vejen forbi. Og så er centret i sig selv en smuk oplevelse, som har
vundet flere designpriser. Der er åbent alle dage kl. 10-17

Verdensarv i Vadehavet
Når der er lavvande omkring Mandø, er det ikke bare dyrene, der kan
finde føde på vaden. Du kan også plukke østers og den sprøde, salte urt
kveller, som smager skønt både rå og tilberedt. Marsken bliver afgræsset
af får, og det saltholdige græs giver ekstra dejlig smag til det lokale
lammekød.

Kulinariske oplevelser
Når der er lavvande omkring Mandø, er det ikke bare dyrene, der kan
finde føde på vaden. Du kan også plukke østers og den sprøde, salte urt
kveller, som smager skønt både rå og tilberedt. Marsken bliver afgræsset
af får, og det saltholdige græs giver ekstra dejlig smag til det lokale
lammekød.

Kulturlivet
Mandøs vartegn er den restaurerede mølle, som er øens højeste bygning
og åben for besøgende i højsæsonen. Du skal også besøge museet,
Mandøhuset, for det er præcis som at træde ind i et skipperhjem fra
1800-tallet. Og så skal du selvfølgelig runde kirken fra 1639, som ligger på
et værft, så den er beskyttet mod de voldsomme naturkræfter.

Stjernerne
Hvis man er vant til by og gadelygter, er det magisk at komme ud et sted
uden kunstigt lys, så man tydeligt kan se stjernehimlen. Sådan er det på
Mandø, især på den sydlige del, og øen satser på at blive et af de få
steder i verden, der er certificeret "Dark Sky Place". Hvis du overnatter på
øen, og vejret er klart, kan du glæde dig til en fantastisk oplevelse.

Hvad siger ø-eksperten?
Dansk Ø-feries direktør Lindy Kjøller kender alt til de danske øer, og
Mandø er en af hans favoritter:
"Den ligger lidt "gemt og glemt" mellem Rømø og Fanø, og naturen og
fuglelivet gør den til noget helt særligt. Jeg er dybt fascineret af
tidevandet, som gør, at man ikke bare kan tage væk igen. Pludselig er
man på en ø, og så kan man lige så godt give sig god tid. Og både Mandøboerne og Nationalpark Vadehavet har gang i en masse spændende
projekter."

Nyt i sommeren 2019: se verdensarven fra søsiden
Photoshop-billedet viser amfibie-båden Mandøpigen, som bortset fra
skroget er designet af Karin og Poul Erik Fredskild. Parret driver B&B
Mandø med små lejligheder, café og mad af lokale råvarer, og lige nu er
de ved at lægge sidste hånd på båden, der kan klare både land og vand.
Senere på sommeren kan du altså tage en tur med ud at se på sæler og
høre Poul Erik fortælle om naturen og verdensarven.

Køb dit ø-pas nu!
Har du endnu ikke et ø-pas? Så kan du bestille det lige her!

Spisning & overnatning
Her er tre gode links, hvis du er sulten eller planlægger at overnatte:
Café Mandøpigen, Mandø Kro og Restaurant Vadehavet.

Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteter er støttet af Nordea-fonden og Erhvervsstyrelsen.

Fotos brugt i dette nyhedsbrev af: Niels Haugaard.
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