
Gannturene 2019

Cruise til Nordkapp 
Cruise til Færøyene 
Elevtokt | Lofoten og Rotterdam



Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående friskole 
med utvidet kristen formålsparagraf, eid av USKF (Unge Sjømenns 
Kristelige Forening). Skolens formål er å danne og utdanne unge 
mennesker til den maritime næringen.  I skoleåret bor elevene om 
bord i skipet, spiser alle måltider i elevmessa og er med på seilinger i 
inn- og utland. 

Skoleskipet Gann har arrangert sommercruise i kristen regi siden 
1953. Turene våre er svært populære. I tillegg til det klassiske Nord-
kappcruiset, drar vi til spennende destinasjoner på begge sider av 
Nordsjøen. En tur med Skoleskipet Gann gir felles opplevelser og en 
fellesskapsfølelse som varer lenge etter at turen er over.  

De siste årene har vi fått ønsker om større valgfrihet på utfluktene 
våre. Noen liker å sitte på en buss og høre på en flink guide, andre vil
ut å bruke kroppen - en fottur eller sykkeltur. I 2019 vil vi gi enda flere
valg til utflukter og aktiviteter i land. Vil du ha med egen sykkel eller 
kajakk? Vi har plass til begge deler om bord. 

Cruisevirksomhet om sommeren er helt nødvendig for at skolens 
mannskap og lærere kan opprettholde sine sertifikater og holde 
seg faglig og operativt oppdatert. Cruisene er også en viktig del av 
 skolens økonomi. 
 
Gannturene har for mange blitt et begrep på en ferieopplevelse 
utenom det vanlige, en ferie med mening og innhold. Som passasjer 
på Skoleskipet Gann får du en fantastisk, flott opplevelse og du får 
samtidig ta del i et meget viktig arbeid.
 
Du er hjertelig velkommen om bord. 

Geir Danielsen (Daglig leder) og Bernt Jarl Berge (Kaptein)

Gannturene 2019 er i  
samarbeid med:

”I 2019 tilbyr vi 
enda flere 
utflukter og 
aktiviteter i 
land.
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Vårt klassiske vintertokt til Nord-Norge. 
Vi snakker om mørketid, fersk skrei og kanskje ser 
vi nordlyset? Denne gangen skal vi innom Trond-
heim, Narvik og Svolvær - på tur sørover skal vi 
innom Ålesund og Karmøy. 

Reiseledere på dette toktet er Lennart Larsson og 
Kjell Erfjord. Lennart har vært pastor og sangevan-
gelist både i Sverige og Norge i en årrekke. Han 
trakterer piano og trekkspill så her skal vi få synge 
- og høre mange av de gode sangene fra kirke og 
bedehus. Kjell har vært reiseleder  for Gann man-
ge ganger og er bl.a tidligere rektor og ordfører i 
Lund.

Pris: fra 13 490,- per person, alt inkludert 
- også utfluktene.  
Avgang fra Stavanger 6. februar kl 23.00. 
Ankomst Stavanger 15. februar 08.00. 

På elevtoktene seiler vi som skoleskip, og har 
begrenset antall passasjerplasser. Toktene 
gir godt innblikk i skoleskipsdriften, vi har litt 
mindre tett program, litt færre passasjerer og 
bruker god tid på måltider og på å bli kjent. 

Vårtoktet går til Rotterdam, med stopp i Esbjerg 
i Danmark på tur sørover og Aberdeen i Skottland 
på hjemvei. 

Reiseledere på dette toktet er Tore E. Thorkildsen 
og Olav Ruud fra Østfold. Tore er tidligere sogne-
prest og vikarierer som sjømannsprest. Olav er 
tidligere musikklærer. Sammen synger de, forteller 
gode historier og holder andakter. 

Vi skal ha utflukter i alle havner og besøke den 
kjente tulipanparken Keukenhof – midt i blomst- 
ringen. Vi ligger hele helgen i Rotterdam og går på 
gudstjeneste i Sjømannskirken.
Pris: fra 14 490,- alt inkludert. 

Innsjekk 2. april fra klokken 18.00.
Avgang fra Stavanger 3. april klokken 08.00.
Ankomst Stavanger 10. april klokken 16.00. 

Elevtokt

”



Side 4 

N
or

dk
ap

pc
ru

is
e 

10
. -

 2
1.

 ju
li Det kalles verdens vakreste sjøreise, og det med rette. 

Et cruise til Nordkapp tar deg med langs norskekysten 
- til havner du ellers ikke ville nådd. På denne turen 
skal vi innom flere små havner som Geiranger, Reine 
og Lovund, men også de kjente som Honningsvåg, 
Tromsø og Alta. 

Med som reiseledere har vi fått Tor Øyvind Skeiseid, 
Magne Rydland og Arne Nordbø. Fra Danmark kom-
mer Peter og Cecilie Nord Hansen. Det musikalske 
står Øklands for, sammen med Roland Utbult som 
blir med på deler av cruiset. Musikerne våre skal også 
holde konserter i land. 

Priser per person

”Det kalles ver-
dens vakreste 
sjøreise, og det 
med rette!

Kategori 1 20 990,-
Kategori 2 18 990,-
Kategori 3 17 990,-
Kategori 4 16 990,-

Inkludert full pensjon, alt 
program om bord og  
konserter på land.

Se lugarplan på side 11. 
 
Utflukter kommer i tillegg.
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  Onsdag 10. juli Innsjekking fra 
09.00. Alle må ha sjekket inn før 10.30. Før avgang  
blir det sikkerhetsøvelse for alle. Avgang 12.00. 
Klokken 20.00 ankommer vi Bergen for påstigende 
passasjerer og seiler videre 21.00

Torsdag 11. juli I løpet av natten krysser vi Sogne-
fjorden, Stad og beveger oss inn i Geirangerfjorden. 
Utflukt: Geiranger til Molde via Trollstigen. Gann 
snur  ca 12.30 og seiler ut fjorden igjen med kurs for 
Molde. Ankomst 20.30. Det blir et anløp for å ta imot 
de som har vært på busstur og vi har avgang 22.00.

Fredag 12. juli I dag blir det en flott seiling langs 
Trøndelagskysten og videre til Helgelandskysten. 
Vi ankommer fugleøya Lovund 20.00. Her blir det 
utflukter både til fjells og langs sjøen.  
Avgang midtnatt.

Lørdag 13. juli I løpet av natten har vi krysset polar-
sirkelen og Vestfjorden. Lofotveggen kommer nær 
og vi anløper Reine omgitt av flotte, steile fjell 08.00. 
Utflukt: Busstur gjennom Lofoten fra Reine til Svol-
vær. Gann seiler langs kysten av Lofoten og ankom-
mer Svolvær 12.00. I Svolvær kan du rusle i byen eller 
gå på fottur til Svolværgeita. Vi forlater Svolvær 18.00 
og skal inn i Trollfjorden (ca. 19.30) og videre gjen-
nom det trange Raftsundet. 

Søndag 14. juli I dag tilbringer vi det meste av 
dagen på sjøen. Vi seiler langs Finnmarkskysten 
– som i motsetning til Lofoten er ganske flatt og 
treløst. Vi ankommer turens nordligste havn Hon-
ningsvåg 18.00 hvor det blir utflukt: Nordkapp. 
Vi reiser fra Honningsvåg 23.00. Er det finvær tar vi 
turen rundt Magerøya og ser Nordkapp-platået fra 
sjøsiden. 

Mandag 15. juli Vi har i løpet av natten rundet 
Porsangerhalvøya og ankommer Alta 09.30 hvor vi 
blir liggende hele dagen.  Her blir det tilbud om flere 
utflukter: Finnmarksvidda med Kautokeino, topptur 
eller rundtur i nærområdet. Denne kvelden inviterer 
vi til konsert i den nye Nordlyskatedralen.  
Avgang Alta 23.00

Tirsdag 16. juli I dag ankommer vi Tromsø 09.00 og 
skal oppleve den Nordnorske hovedstaden. Vi har 
hele dagen til rådighet og har tilbud om utflukter. 
Også her blir det konsert, den blir holdt i Tromsø 
Domkirke. Avgang fra Tromsø ved midtnatt.

Onsdag 17. juli I dag seiler vi sørover og nyter 
den spektakulære utsikten - særlig på babord side. 
Denne dagen skal vi ikke i land så da får vi god tid til 
måltider og programmet om bord. 

Torsdag 18. juli Vi ankommer Brønnøysund 06.00. Vi 
bruker dagen på tur - og selvsagt kan du bli med til 
hullet i Torghatten, enten med buss eller på sykkel. 
Avgang Brønnøysund 15.15.

Fredag 19. juli Ankomst Ålesund 13.30. Vi tilbyr uli-
ke utflukter i dag. Buss-sightseeing, vandretur i byen 
og opp på fjellet Aksla. Eller du kan oppleve byen på 
egenhånd. I kveld blir det også konsert. Avgang fra 
Ålesund 23.00

Lørdag 20. juli Vi er nå på en av reisens siste dager, 
og anløper Bergen 11.30 for å slippe på land passa-
sjerer, før vi går videre til Bekkjarvik. Vi ankommer 
14.30. Her skal vi få oppleve ekte vestlandsk kyst- 
kultur. Avgang midnatt.

Søndag 21. juli I dag ankommer vi Tømmerodden, 
Stavanger 08.00 og takker for turen.
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t 29. juli er både Olsok-aften og Færøyenes nasjonaldag – det 
vil vi få med oss! Helgenkongen Olav har alltid hatt en sentral 
plass i færøysk religiøs- og politisk tradisjon, og derfor valgte 
de nettopp Olsok som nasjonaldag eller Ólavsøka som de sier 
på færøysk. Vi kan være med å stå - hånd i hånd med alle i 
byen, og synge inn i natten. 

Vår tur starter i Stavanger og går innom Bergen før turen  
vestover mot Torshavn. Vi skal ligge både i Torshavn og 
Klaksvik på Færøyene og få en fin seilas gjennom øygruppen 
på dagtid. I Torshavn blir vi med på feiringen og i  Klaksvik 
skal vi få oppleve mye av sangskatten folket på øyene er kjent 
for. På vei hjem til Norge tar vi turen innom Lerwick på Shet-
land. Sammen med oss på turen vil Aud Kindervåg og Johan 
Halsne, Jon Arne Helgøy og Kjell Nes være reiseledere.  
Arne Pareli Pedersen er musikalsk reiseleder. 

Priser per person:

”29. juli er både 
Olsok-aften og 
Færøyenes 
nasjonaldag  
-det vil vi få 
med oss!

Kategori 1 15 990,-
Kategori 2 13 990,-
Kategori 3 12 990,-
Kategori 4 11 990,-

Inkludert full pensjon og alt 
program om bord. 

Se lugarplan på side 11. 
 
Utflukter kommer i tillegg.
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Fredag 26. juli Innsjekking fra 09.00. Alle må ha 
sjekket inn før 10.30. Før avgang blir det sikkerhetsø-
velse for alle. Avgang 12.00. Klokken 20.00 ankom-
mer vi Bergen for påstigende passasjerer.
Vi går fra Bergen 22.00 og setter kursen vestover 
mot Færøyene. 

Lørdag 27. juli I løpet av natten har vi kommet 
langt ut i Nordsjøen og skal tilbringe hele dagen 
om bord. Det blir variert program om bord og vi 
får en havseilas med mulighet for å se oljeinstal-
lasjonene i Nordsjøen.

Søndag 28. juli Tidlig søndag morgen ankom-
mer vi Torshavn, vakkert beliggende på øst-
kysten av Færøyene. I dag gjør byen seg klar til 
fest, og de berømte ro-konkurransene i havnen 
begynner. Naturen på Færøyene er grønn og 
storslått og det blir god tid til å oppleve denne. 
Vi arrangerer både buss- og fotturer denne 
dagen.  
 
Mandag 29.juli Folkefesten er i gang! Se de 
flotte nasjonaldraktene, gå i gatene, smak på 
maten og opplev spenningen i den nasjonale 
sporten- kapproing. Det blir felles sang og  

«kjededans». Har du med din 
bunad vil folket på Færøyene 

sette pris på det. Uansett blir 
det en stor opplevelse.

 

Tirsdag 30.juli Vi tilbringer formiddagen i Tors-
havn før vi legger fra kai 12.00 og seiler gjen-
nom øygruppen. . Vi ankommer Klaksvik 17.00. 
I kveld går vi på land og synger sammen med 
den lokale menigheten. 

Onsdag 31.juli Vi har denne dagen til rådighet 
i Klaksvik. Varierende tilbud som utflukter og 
sangsamlinger. 
Vi forlater Klaksvik og Færøyene 18.00.

Torsdag 1. august 13.00 ankommer vi Lerwick 
på Shetland. Lerwick er en koselig by med 7 000 
av Shetlands 22 000 innbyggere. Vi arrangerer 
bussutflukt, sykkel- eller fottur på Shetland.  
22.00 kaster vi loss og setter kursen mot Bergen. 

Fredag 2. august 18.00 ankommer vi Hansaby-
en Bergen, og du kan strekke litt på beina. Kan-
skje se fisketorget eller Torgalmenningen? De 
som vil bli med på tur til Fløyen – uten å bruke 
banen kan det. Avgang Bergen 23.00.  
 
Lørdag 3. august I dag ankommer vi Tøm-
merodden, Stavanger 07.00 og takker for turen.
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Skjærgårdssang 9. - 11. august
Under Skjærgårdssang i Langesund 9.- 11. august 
ligger Skoleskipet Gann som hotellskip. Vi tilbyr 
gode billett- og overnattingspakker. På skipet har 
vi enkle og doble lugarer og serverer en rikholdig 
frokost.

Pakkepriser fra 2 990,- per person for hele helgen  
- inkludert frokost, shuttlebuss og nummererte  
billetter med fast plass til Skjærgårdssang. 

Vi arrangerer også fellesreise med buss fra Stavanger. 

Bestill på gannturene@gann.no / 51854870

FELLESSKAP · OPPLEVELSER · TRO

 

 

KRISTEN-NORGES REISESELSKAP

70 17 90 00  //  plussreiser.no

Nyhet! Pasjonsspillet i Oberammergau 2020 

Bibelferie i Syden Opplevelsesreiser Reiser til Israel Pilegrimsturer

Sykkelturer · Bussreiser i kristen regi · Gospelcruise og mye mer!
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Hva er inkludert i prisen?
Cruise, i følge program med full  
pensjon. Lugar ifølge bekreftelse. 
Reiseledere fra et allsidig team.
 
Ikke inkludert: Utflukter på 
land og personlige forsikringer. 
Tilslutningsreise til påstignings-
havn.

Telefon?
Så lenge vi er i nærheten av land,
vil din mobiltelefon fungere i alle
havner vi er i. Husk bare at prise-
ne kan være høyere i utlandet
enn hjemme. Er du uten mobil-
dekning har skipet alltid kontakt
med land via satellitt og radio.

Internett?
Så lenge skipet er i Skandina-
via er det gratis wifi om bord i 
skipet. Det har varierende hastig-
het og dekning. Ofte vil egen 4G 
være mest stabilt.  
 
Kan jeg ha med egen sykkel? 
Vil du ha med egen sykkel eller 
kajakk? Vi har plass til begge 
deler om bord. Husk hjelm!

Sjøsyke?
Noen er redd for at det kan bli 
mye sjøgang, og at man kan bli 
sjøsyk. På våre turer holder vi oss 
så mye som mulig innaskjærs. De 
gangene vi må krysse åpne hav-
strekninger kan det bli bevegelse 
i båten. Da kan en reisesyketa-
blett hjelpe deg. Skipet er stort 
og svært godt i sjøen, mannska-
pet er dyktig og husk at frisk luft 
hjelper mot det meste! 

Er det trygt å reise med Skole-
skipet Gann?
Absolutt, i løpet av alle disse åre-
ne har vi aldri hatt større uhell.  
Alle som reiser med Gann, får 
sikkerhetsinformasjon og øvelse 
om bord. Skipet er godt utstyrt 
og har alle godkjenninger fra 
Sjøfartsdirektoratet for interna-
sjonal passasjerfart. 

Hva om jeg blir syk på turen?
Skoleskipet Gann seiler aldri så 
langt fra havner at det ikke er 
mulig å få kyndig legehjelp raskt. 
Vi har også en godt utstyrt syke-
stue om bord. 

Hvordan er lugarene? 
Vi har ulike lugarkategorier på 
Skoleskipet Gann (se side 11), 
lugarene er fordelt på fem dekk 
og er i ulik størrelse, utsikt og 
lysforhold. Alle lugarene har eget 
bad med dusj og toalett. Noen 
har en eller tre køyer, men de 
fleste har to. Noen har to køyer på 
dørken mens andre har over- og 
underkøye. Prisene våre gjenspei-
ler lugarkategoriene. 

Må jeg være kristen for å dra 
på cruise med Gann?
Nei, Gannturene passer for alle! 
Vi har et trivelig og alkoholfritt 
miljø ombord. Det er tettpakket 
med opplevelser og aktivite-
ter. Hver morgen har vi ”ord for 
dagen” og det arrangeres sam-
linger med kristne sanger og  
andakter. Det er selvsagt opp til 
den enkelte om man vil delta. 

Vanlige spørsmål - med svar ”Gannturene 
passer for alle. 
Vi har et trivelig 
og alkoholfritt 
miljø ombord.
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Måltider
I utgangspunktet serverer vi tre måltider om dagen: 
Frokostbuffé, tre retters middag og en rikholdig 
kveldsbuffé med varmretter. Middagen har felles 
oppstart og avslutning. Noen dager er seilingsplanen 
og programmet  slik at det kan komme endringer. 

Fast bordplassering. Vi opererer med faste bord under 
måltidene, det gir ro og forutsigbarhet. Bordplas-
sering blir tildelt ved innsjekk. Hvis du har noen du 
gjerne vil dele bord med; si i fra ved påmelding. OBS! 
Faste bord gjelder kun ved måltider, ikke når vi har 
andre samlinger i de samme salongene. 

Dietter og allergier. Har du særskilte dietter eller aller-
gier vil vi gjerne vite det i god tid før cruiset starter. 
Slik kan vi forberede oss så godt som mulig.  
Gi beskjed ved påmelding. 

Kiosken vår ligger i Panoramasalongen på dekk F. Her 
kan du kjøpe kaffe, is, suvenirer, brus og lignende. 

Hvordan kommer jeg til Skoleskipet Gann?
Vi har vår base på Tømmerodden på Buøy utenfor 
Stavanger. Her har vi god parkeringsplass.  
For på- og avstigning i andre havner - se program 
for hver enkelt  tur. 

Utflukter 
Vi arrangerer utflukter de aller fleste stedene vi 
kommer til. Utfluktene forhåndsbestilles og kom-
mer i tillegg til lugarprisen. Se www.gann.no for 
detaljer og priser. Alle som bestiller cruise, vil få 
tilsendt fyldig informasjon om utfluktene i god tid 
før avreise.  
 
Program om bord - og i land?
Vi gjør alt vi kan for å lage et innholdsrikt og inter-
essant program. Siden folk er forskjellig er alt pro-
gram om bord, med unntak av sikkerhetsøvelser 
og lignede, helt frivillig -det samme gjelder utfluk-
ter, konserter og lignende på land. Ofte gjør vi det  
slik at Panoramasalongen på dekk F er et sted uten 
organisert program. 

Trenger jeg pass? 
På alle cruise utenlands må du ha gyldig pass med 
på turen.
 
Hvordan bestiller jeg plass? 
På nett: www.gann.no
E-post: gannturene@gann.no 
Telefon: 51 85 48 70

 

Seilingsplan 2019
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Lugarplan Gann



Generelle bestemmelser
1. Skulle en tur – mot formodning - ikke oppnå tilstrekke-
lig passasjerantall, må vi forbeholde oss retten til å avlyse 
turen. Det vil bli gitt beskjed i god tid.

2. Vi tar forbehold om trykkfeil, program- og prisendringer.

3. Ansvar: Arrangørene og skipet har 
intet ansvar over deltagerne og deres 
bagasje. Gannturene har overfor Reise-
garantifondet stilt de nødvendige garantier.

4. Forsikring: Det anbefales på det sterkeste at alle våre 
passasjerer tegner reise- og avbestillingsforsikring.

5. Alkohol må ikke nytes om bord.

6. Depositum: Ved påmelding betales depositum på kr. 
1000,- .  Restbeløpet betales senest 6 uker før avreise.

7. Avbestilling: Avbestillingsomkostninger avregnes etter 
følgende satser:
• Innen 6 uker før avreisedato: Avbestillingsavgift  
(kr. 500,- per person).
• Mellom 6 uker og 15 dager før avreise: Depositum   
(kr.1000,- per person). 
• 14 dager eller senere før avreise: 100 % av reisens    
totale pris.

8. Avbestillingsforsikring: Kr. 500,- per person kan tegnes 
ved påmelding. Innbetalt avbestillingsforsikring refun-
deres ikke. Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å 
betale noe av cruise prisen, eller noe gebyr dersom:
•  Avbestillingen skjer mer enn 6 uker før avreise  
dato. Dette gjelder uansett årsak.
• Avbestillingen skjer mindre enn 6 uker før avreisedato og 
denne gjelder plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade 
eller død hos den reisende selv, ektefelle, foreldre, barn, 
svigerforeldre eller søsken. Legeattest/dokumentasjon må 
fremlegges i rimelig tid etter avbestillingen.  
• Ved avbestillingen pga. andre årsaker, gjelder reglene i 
punkt 7.

9. Klager: Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette 
gjøres umiddelbart til mannskap/reiseleder. I tillegg må 
det sendes skriftlig, begrunnet klage til Gannturene innen 
fire uker etter hjemkomst.

Om Skoleskipet Gann 
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregåen-
de friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skole-
skipet Gann består av selve skipet, MS Gann, og et skole-
anlegg på land. Skolen utdanner årlig 120 elever innen 
VG1 Teknikk og Industriell Produksjon, VG1 Elektro og 
VG2 Maritime fag. Alle elever bor på skipet, spiser alle 
måltider om bord og er med på seilinger i inn- og utland 
gjennom skoleåret.

Vår visjon er: 
” Gi ungdom lyst på livet, og evne til å mestre det!”

Våre verdier er: 
- Trygghet - Tilhørighet - Mestring - Anerkjennelse

Maritime konvensjonsfag, kurs i maritime omgivelser. 
Skoleskipet Gann tilbyr også kompetansegivende og 
lovpålagte kurs for den maritime næring.  

Utleie
Skipet kan leies til charterturer, dagsturer, hotell- 
opphold og selskaper.

Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)
Mange og trofaste foreningsmedlemmer legger ned 
mye arbeid og dugnad i skipet. En egen forening har 
månedlige samlinger med samlinger og årlig basar til 
inntekt for elevenes trivsel.  
 
USKF er eier av Skoleskipet Gann. 

Avsender:
Gannturene
Tømmerodden 1
4077 HUNDVÅG

Skoleskipet Gann 
Tømmerodden 1, 4077 Hundvåg

post@gann.no, www.gann.no 
+47 51 85 48 70 


