Om udflugter & aktiviteter Pole Pole
Pole Pole beach Resort tilbyder gæsterne et varieret udbud af
aktiviteter og udflugtsmål. Nogle aktiviteter er medregnet som en del
af opholdet, og til andre mere specielle ønsker skal der i visse
tilfælde erlægges et beskedent beløb oftest til lokalsamfundet.
Guidede gåture
Pole Poles personale vil lede økovenlige og bæredygtige gåture i
naturen eller gennem landsbyer og fremvise de store og små
kendetegn som gør Mafia til sådant et specielt sted at besøge.
Chole Island.
Den ældste og stadig aktive beboelse i øhavet. På øen er der ruiner af gamle arabiske bygninger som også
blev benyttet af tyskerne i den første verdenskrig.
Øen er dækket af en utrolig frodig og varieret vegetation. Man kan besøge et
skibsværft, hvor man stadig bygger skibe efter gammel tradition de såkaldte dhows.
Dhows er den klassiske øst Afrikanske sejlbåd som fortsat anvendes til fiskeri og
transport af varer og mennesker. Blandt øens kuriositeter er der et antal træer som
er hjemsted for kolonier af Comoro Flyvende hunde en beskyttet art af frugtspisende
flagermus.
Kua Ruinerne
På Juani øen der en af de største og mest karakteristiske øer i øhavet finder man
ruinerne af den forhistoriske by Kua hvis fald fortsat er et mysterium både historisk
og arkæologisk og derfor danner grundlag for mange legender og fortællinger.
Man kan også deltage i guidede ture i naturen f.eks i mangroven eller ud at studere fugle.
Sejlture
Marimbani sandstrand
Marimbani stranden er det perfekte sted at slappe af. Resortets personale sørger
for skygge og måtter ved ankomsten. Det er et ideel sted for picnic, en svømmetur
og endog at studere det fremmedartede fugleliv.
Juani Lagunen og den blå kanal
Den sydlige del af Juani øen er delt i to af en lang kanal som forbinder den store
indre bugt med det åbne hav. For enden af kanalen er der et naturligt
svømmebassin hvor vandstanden varierer i overensstemmelse med tidevandet.
Området kan kun besøges med båd et par timer dagligt ved højvande.
Bwejuu Island
Øen betragtes af de fleste som værende den smukkeste ø i hele øhavet. Bwejuu finder man halvvejs
mellem Mafia og Rufiji flodens delta. Øen er mindre end 2 km lang og ikke mere end 200 meter bred og
omgivet af et fantastisk koral rev.
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Cruise i solnedgangen
En tur på havet hvor man sammen med drinks og snacks nyder den
helt overvældende og pragtfulde Afrikanske solnedgang over Chole
bugten. Det er en fin måde at afslutte dagens aktiviteter på og
meget romantisk.
Skildpadde fødsel på Juani
I perioden mellem Juni og September klægges æggene til hundrede
nye skildpadder, hvorefter de begiver sig på turen ud mod havet.
Æggene lægges mellem 45 til 60 dage før på Juani øen afsondrede
strande. Stederne er fredfyldte og giver gode betingelser for de små
skildpadder at start på livet.
Turen foretages med de traditionelle dhows og starter fra dykkercenteret. Efter en kort sejltur tværs
over Chole bugten ankommer man til Juani. Efter en ca. 40 minutter spadseretur gennem beskedne
swahili landsbyer og frodig vegetation, når man frem til området hvor havskildpadderne har reder og hvor
man kan observere mængder af små skildpadder komme op af sandet og bevæge sig ud mod havet.
Svøm med hvalhajer
En af de største oplevelser man kan forestille sig, er at svømme sammen med
hvalhajen. Selv om man ikke kan være sikker på at man kan finde dem den dag man
er ude, er chancerne særdeles gode, specielt i perioden Oktober til Marts. Takket
være de lokales deltagelse i projektet til beskyttelse af hvalhajer kan man finde den
blide gigantiske vegetar fredeligt spisende kun hundrede meter fra land. At svømme
med hvalhajer som er den største fisk på planeten kræver ingen specielle
færdigheder, men man kan også få en uforglemmelig oplevelse ved blot at betragte
disse vidunderlige skabninger fra båden.
Hval observation
Pole Pole arrangerer ture i perioden August til November ud på havet for at observere pukkelhvalerne når
de passerer Mafia på deres rute fra polarhavene til deres ynglepladser i de tropiske farvande.
Pukkelhvalen migrere op til 25.000 km hvert år og de voksne hanner kan blive op til 12-16 meter lange og
veje 36 tons.
Snorkeling
Snorkeling inden for det beskyttede område i Chole bugten og omkring sandbankerne formet af de
omgivende koral rev er en fantastisk og farverig oplevelse. Under
havoverfladen skjuler sig myriader af tropiske fisk, mange arter
koraller og andet marine liv som man stifter bekendskab med når man
trækker i snorkeludstyret og dykker ned i denne spændende verden.
Mange revet
Mange revet er et af øhavets smukkeste koral rev med striber af fint
kridhvidt sand. En tur til Mange revet indeholder muligheden for at
snorkeling og scuba aktiviteter. Eller gåture på revet, at slikke sol
eller at svømme i de naturligt formede havvandsbassiner omkring sandbankerne.
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Jeep Ture

Ras Mkumbi –Fyrtårnet
Det nordligste punkt på Mafia er Ras Mkumbi hvor fyrtårnet er placeret. En tur
i 4WD er en spændende oplevelse som bringer en tværs over øen med dens
skiftende landskaber. Turen går gennem store strækninger af savanne besat af
baobab træer, små fiskerlandsbyer, gennem bushen befolket af aber og fugle
og ender i en unikt udsigt over havet. I den mindre tørre sæson vil det også
være muligt at tage en kort afstikker til de indlandske søer beboet af flokke af
sky dværg flodheste.

Sport Fiskning 1/2 og hel dags
Resortet arrangerer dybthavs sports fiskeri omkring Mafia og ind mod Rufiji
flodens delta. De mest gængse fisk er sejlfisk, blå, sort og stribet marlin,
tunfisk, rød snapper, barracuda, bonito og hajer.
Dykkerskolen
Dykkerskolen tilbyder en stribe forskellige aktiviteter og ture. Alle kurserne kan bestilles hos Frontiers og
har varierende længde afhængig af type og sværhedsgrad. For de korteres introkurser kan disse også
bestilles ved ankomst til Pole Pole. Eksempelvis:
Introduktions dyk & snorkeling
 Introduktions dyk
 Opdag scuba dykning
 PADI boble
 Snorkeling lektion
PADI Dykker kurser Begynder
 Padi Scuba Dykker (første del af certifikationen)
 Open Water Dykker kursus (4 dyk på havet, klasseværelses
kurser)
Flere






PADI kurser Advanced
Adventure dive
Advanced Open water dive
Rescue Diver
EFR (inkl materiale & certifikation)
Dive Master kurser.

Da flere af de mere avancerede kurser strækker sig over en del dage anbefales det at man inden afrejse
indhenter tilbud på kurserne, planlægger og samstemmer turens længde med Frontiers.
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