Mandøweekend
Pool, dampbad og Play Park

Mad på Kommandørgården

Et ophold på Hotel Kommandørgården
inkluderer gratis adgang til poolen, dampbadet
og til Rømø Play & Horse Park.

• Morgenmad fra 06.00 til 10.00
• Der er frokost mellem 12.00 til 14.00 i
brassieret.
• Middagsrestauranten er åben fra 18.00 til
21.00. Du kan mødes kl. 18.30 til middag
og sidde ved hestebordet i restauranten
(se efter hesteskiltene) og nyde dit måltid
sammen med alle de andre ryttere.

View over staldene

Hvem er vi?

I Mandø-weekenden har du helpension fra
torsdag aften til søndag morgen.

byder på a la carte, familiebuffeter, lokale
produkter - som det Sønderjyske kaffebord og
fiskebuffeten bør prøves. Meget børnevenlig
restaurant.

Beklædning

Regntøj, gummistøvler og ridehjelm udlånes
gratis i ridehallen. Det er vigtigt at være varmt
klædt på til rideturen.

Svømmeturen

Hvis du vil svømme på rideturen til stranden,
skal du have badetøjet på indenunder, og
husk tørt undertøj og håndklæde.

Velkommen
Vores reception er åben 08.00 - 21.00 alle ugens
syv dage, og her kan dine spørgsmål blive besvaret.
Du er velkommen til at besøge stalden. Receptionen kan vise vej, og vi har også et stort oversigtskort, som du kan bruge.

Hvis du ikke har morgenmad, frokost eller
middag inkluderet, er du velkommen til at
købe den.

Kommandørgårdens køkken

Mandø weekend omfatter ridning til Mandø, tur
til Koresand, to overnatninger med fuld forplejning incl. drikkevarer (alkohol kan tilkøbes). Turen
begynder i staldene ved Kommandørgår-den på
rømø. Overnatning finder sted på Mandø-gården.
Se programmet.

Sild og cykel
Færgen til Sild går fra Havneby på Rømø. I receptionen er der mulighed for at få rabatkort til
færgen.
Du kan også leje en cykel i receptionen, hvis du
vil nyde øen som cyklist.

I stalden møder med hesteteamet, der arbejder
dagligt med hestene. De kan fortælle dig om
hestene og hjælpe dig til at finde den der passer
til dig, ligesom du gerne må delta-ge i fodringen
af hestene.

Hvilken hest skal jeg ride på?
Vi snakker torsdag aften om den hest, du vil få i
weekenden, afhængigt af din rideerfaring og
ønsker. Det er muligt at købe en ekstra ridetur
fredag morgen, hvis du vil prøve din hest en
kort tur, før du tager ham med på dette store
eventyr.

Wellness & spa
Efter en skøn tur på hesteryg ved stranden er
det bare fantastisk at tage en tur i pool og
dampbad. Vælg evt. også en lun oliemassage.
Kommandørgåden råder over mange
muligheder for at bidrage til dit personlige
velvære, og som deltager i Rømø rideferie får
du 10% rabat på alle behandlinger.
Hvis du ønsker sauna, bedes du give besked i
reception en time før.
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Mandøgården

Torsdag - Ankomstdag

Mandøgården ligger på Danmarks mindste
vadehavsø Mandø og indeholder syv rum,
(bad og toilet på gangen).

Dinner from 18.00 to 20.00

•
•
•
•
•

Kl. 20.30 mødes vi i baren i restauranten for
at snakke om weekendens program.

Rid over havbunden til Mandø på islandske heste eller tag traktorbus/bil
Oplev sælsafari på den 24 km2 store sandbanke Koresand, Danmarks ørken
Masser af fred, ro og skøn natur
Udendørs teambuilding aktiviteter
Plads til 24 kursister, køkken, 3 badeværelser, udendørs spa, sydvendt terrasse,
brændovn

Fredag
Det er muligt at bestille en ekstra tur på Rømø
om morgenen, hvis det ønskes.
Mød op i hotellets restaurant kl. 12.30 til
frokost. Vi mødes om eftermiddagen i stalden.
Vi hestene og udstyret klar. Vi pakker, og kører
alle sammen til Vester Vedsted.

Mandø

Fra Vester Vedsted følger vi den 7 kilometer
lange vej til Mandø gennem Vadehavet og
derefter mod nord for øen.

Mandø er Danmarks mindste Vadehavsø på
7,6 km² og har 37 indbyggere.

På Mandøgården nyder vi vores middag og
den hyggelige aften.

Mandø er forbundet med fastlandet via ”låningsvejen”, som kun er farbar ved lavvande.

Lørdag

Øen lever af landbrug og turisme.

Morgenmad og fodring om morgenen

Den enestående beliggenhed i Vadehavet
giver sig udtryk i total stilhed, endeløs udsigt,
lyden af en blid brise og havets brusen og
planter såsom Mandølyng, som kun findes på
denne ø.

Endelige tider for den store Koresandtur
aftales aftenen i forvejen.
Fra vores gård rider vi gennem landsbyen,
over diget og på den 24 km² store sandbanke. Her kan du se sandflugten, Prile, hundreder af sæler, tusindvis af fugle, vandhuller
og ikke en turist eller en bil.

Koresand
Koresand er en ca. 20 km² stor sandbanke i
Vadehavet sydvest for Mandø, som strækker
sig mod syd til Juvre Dyb ved Rømø.
Sandbanekn er er nutidigt eksempel på et
højsand i vækst hen imod en mulig udvikling
af en barriere-klitø.
Koresand er ved flod en ø, men bliver ved
ebbe landfast med Mandø. Man kan være på
sandbanken i omkring tre timer, inden højvandet afskærer Koresand fra Mandø og Mandø
fra fastlandet.

Middag om aftenen

Søndag - afrejsedag
Morgenmad og fodring om morgenen
Efter morgenmad og fodring sætter vi
kursen tilbage mod fastlandet og Vester
Vedsted.

Dette program er gyldigt fra uge 27 til 35. Mindre ændringer kan forekomme i efterår / vinter / forårssæsonen.

