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DARK SKY 
MANDØ

Mandø er et af de få naturområder i Danmark, hvor det bliver 
meget mørkt, når natten falder på. Efterhånden har mørke 
udviklet sig til en særlig værdi. 

Om oplevelsen
Mørke nætter er i stigende grad en unik oplevelse, som 
du også skal prøve. En mørk, klar stjernehimmel eller 
et kig til Mælkevejen – et stjernebad – er noget helt 
særligt, som kun kan opleves få steder. Kombineret med 
oplevelsen i den særlig natur i Vadehavet er et stjerne
bad med til at gøre dit besøg helt unikt.

Om Mandø
Mandø har sin helt egen døgnrytme, som også præger 
de fastboendes liv. Tidevandet afgør til enhver tid livets 
gang på Mandø. Selvom den nærmeste by, Vester Ved
sted, kun er 11 kilometer væk, er der mentalt langt for 
øens venlige og stolte indbyggere.

Farvede pæle markerer en række ruter, hvor naturen og 
fuglelivet generøst viser sig frem, og fårene græsser på 
digerne. Sandbanken Koresand sydvest for øen er i sig 
selv en tur værd. Her er det muligt at finde rav, tage en 
dukkert i Vesterhavet og se på sæler.

Mandø Kirkes historie er præget af naturens til tider 
voldsomme luner. Stormfloder tog øens to første kirker i 
1500 og 1600-tallet, og belært af fortiden er den nuvæ
rende, hvidkalkede kirke fra 1639 bygget på øens højeste 
punkt. Byen er nu beskyttet af et havdige, så Mandø-bo
erne kan imødese elementernes rasen uden at frygte for 
deres eget og dyrenes liv.

Dark Sky er bedst at 
opleve i vinterhalvåret, 
men der er spændende 
himmelfænomener at 
se hele året.  

Hvis man vil se nat
tehimlen klarest, så er 
nymåne bedst. 
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Læs mere om oplevelsen
darkskyparkmandø.dk

Find overnatning på Mandø
www.vadehavskysten.dk

BEDSTE TID
PÅ ÅRET

KIRK & KLØGT

http://darkskyparkmand�.dk
http://www.vadehavskysten.dk
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