Om Pole Pole
Pole Pole er de swahiliske ord for tag det roligt, og er betegnende for
feriestedets atmosfære. Ingen røg, støj og larm. Når man ofte efter en
længere rejse når frem, er stilheden larmende. Den sagte kølende
havbrises raslen med palmebladene, havets bølgeskvulp over stranden eller
cikadernes sang er den eneste baggrunds musik som høres.
Pole Pole er et lille luksuriøst ferieparadis placeret i Chole bugten på den
sydøst vendte kyst af Mafia Marine Park.
Pole Pole er anerkendt som et af de mest eksklusive øko feriemål i verden. Velkendt for dets kogekunst,
en uhøjtidelig og tilbagelænet stil med en varm og diskret gæstfrihed. Det er det perfekte sted at slappe
af efter en safari tur eller mål for bryllupsrejsen og en ideel base for at udforske vidunderne i havet
omkring Mafia Island.
Indkvartering
Resortet består af syv luksuriøse, elegante og luftige bungalows placeret i en
tropisk have, med udsigt over Chole bugtens akvamarin farvede vande.
Bungalowen er møbleret med håndforarbejdede møbler og antikke dele
stammende hovedsagelig fra kulturen på Zanzibar. Til hver bungalow er der en
stor privat veranda vendt mod havet, udstyret med stole, kaffebord og en solbænk
(day-bed). To bungalows er familie suiter. Alle bungalows har store badeværelser
med varmt og koldt vand 24 timer i døgnet og tilsluttet phyto-purification som er
så effektivt at spildevandet kan anvendes til havebrug. Processen er
forureningsfri.
Cuisine
Pole Poles restaurant tilbyder mad oplevelser sammensat af diverse
kulinariske traditioner og kulturer med et stænk af Italiensk madkunst.
Menuen består hovedsageligt af fisk og skaldyr men kødretter er også en
del af kortet. Kun første klasses råvarer anvendes. Pasta, brød og is er
hjemmelavede. Syltetøj, honning og grøntsager kommer fra de lokale
gårde. Swahili middage serveres en gang ugentlig eller efter ønske.
Resortet tilbereder individuelle diætplaner efter behov. Råvarerne er
dyrket eller købt på de lokale markeder for herigennem at støtte lokale
fiskere og landmænd.
Morgenmaden holdes i international stil med frisk juice (prøv friskpresset mango) sæsonens friske frugt,
pandekager, ristet brød, æg, syltetøj, honning, te eller kaffe. Frokost består af en forret, hovedret, frugt
salat med is, te eller kaffe med småkager. Middagen indeholder forret, første ret,
hovedret, dessert, te eller kaffe. Resortet har et bredt udvalg af gode vine, øl og
spiritus.
Wellness
Man kan som gæst fornøje sig med et udvalg af afslappende og stimulerende essential
olie massager i resortets fredfyldte Alasiri Spa som er placeret i haven omkring
swimmingpoolen. Eller få krops massage i centeret med udsigt over stranden. Pole Poles
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massører er trænet i holistisk massage baseret på aromaterapi. Manicure og
pedicure tilbydes også.
Biblioteket
I biblioteket er der fri adgang til bøger, magasiner og artikler om naturen,
havmiljøet, dykning, historie, storvildt og meget mere.
Spillekort og bræt spil stilles ligeledes til rådighed for gæsterne.
Udflugter og aktiviteter
Resortet organiserer forskellige udflugter og aktiviteter for gæsterne. Enten med båd, firehjulstrækker,
som gåture eller lettere trekking.
Aktiviteterne i marine parken kan være snorkeling, scuba diving, sejlads
eller besøg i en landsby. Der organiseres udflugter og picnics til isolerede
atoller, sandstrande eller øer hver dag og i overensstemmelse med
tidevandet.
Udflugter med 4WD kan eksempelvis gå tværs over øen, gennem landsbyer
til det nordlige fyrtårn.
Dykkercenteret tilbyder dykkerkurser til PADI certificering (Begynderkurser kræver lægeerklæring) og
andre mere eller mindre avancerede kurser. Læs mere her.
En stor del af aktiviteterne er indeholdt i rejsens pris og der kan ofte skiftes mellem en indeholdt
aktivitet og en betalbar så man får sammensat et program som opfylder eget behov for oplevelser.
Generelt kan siges at de fleste af dykkercenteret aktiviteter (undtaget snorkeling) og kurser er betalbare
ydelser som kan bestilles via Frontiers og som en del af rejsen, eller, for de kortere kurser, på stedet når
man er indkvarteret.
Beklædning
Pole Pole kan betegnes som uhøjtidelig barfods luksus, men der er dog visse adfærds begrænsninger som
forventes overholdt. Det er ikke tilladt at bade eller solbade topløs og det forventes at man gennem sin
beklædning (kvinder dækker skuldre og knæ) respektere den lokale kultur når man bevæger sig uden for
resortets område eksempelvis i forbindelse med besøg i landsbyerne.
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