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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.  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 Nordkappcruiset, som vi stort sett seiler hvert 
år, drar vi til spennende destinasjoner på begge sider av Nordsjøen. En tur med MS 
Gann er felles opplevelser, som gir en fellesskapsfølelse som varer lenge etter at turen 
er over.  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 viktig for skolens økonomi. 
 
Gannturene har for mange blitt et begrep på en ferieopplevelse utenom det vanlige, 
en ferie med mening og innhold. Som passasjer på MS Gann får du en fantastisk flott 
opplevelse og du får samtidig del i et meget viktig arbeid.
 
Du er hjertelig velkommen om bord. 

Ingvar Torsvik  Bernt Jarl Berge
Virksomhetsleder Kaptein, MS Gann
Skoleskipet Gann 

Sommercruise siden 1953 
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Side 3
     Bli med oss på tokt!

Tokt til Lofoten
8. - 17. mars 2017 
Lofoten i mars er en helt spesiell opplevelse. De 
stupbratte fjellene er snødekte og blåfargene i 
hav og himmel må bare oppleves. På dette toktet 
skal vi også gå opp i Andsfjorden, og er vi heldige 
får vi oppleve hvalene som samles der - helt opp 
langs skutesiden. Det blir fersk skrei rett fra havet, 
med lever og rogn.  
 
Turen tar oss også til havner som: Trondheim, 
Sandnessjøen, Værøy og 
Rørvik.

Reiseledere: Martha og 
Edgar Paulsen

Pris: Fra 12 490,- per person, med full pensjon.

Tokt til Rotterdam 
3. - 11. mai 2017 
I mai går turen sørover og målet denne gangen 
er havnebyen Rotterdam i Nederland. På veien dit 
stopper vi i Sunderland, England.

Vi ligger helgen over i Rotterdam. Det blir tid til 
både gudstjeneste i Sjømannskirken og til å  
oppleve tulipanblomstring. 

På vei hjem stopper vi i Esbjerg, Danmark.

Reiseledere: Olav Ruud og 
Tore E. Thorkildsen

Pris: Fra 13 490,- per person, med full pensjon.
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Gospelcruise til Nordkapp 20. juni - 1. juli

Tirsdag 20. juni. Avgang 
Tømmerodden, Stavanger 
12.00. Sikkerhetsøvelse og 
informasjon før avgang. 
Anløp Haugesund 15.00.
Anløp Bergen 21.00- 22.00.

Onsdag 21. juni. Ankomst 
Ålesund 12.00. Utflukt: By-
sightseeing Ålesund. Kvelds-
konsert i land. Avgang 
Ålesund 23.00.

Torsdag 22. juni. Ankomst 
Trondheim 11.00. Utflukt: 
Trondheim, Nidarosdomen. 
Avgang Trondheim 20.00.

Fredag 23. juni. Ankomst Sand-
nessjøen 13.00. Utflukt: Petter 
Dassmuseet på Alstahaug. 
Avgang Sandnessjøen 21.00.

Lørdag 24. juni. Ankomst 
Reine 09.00. Utflukt: Lofoten. 
Avgang Reine 11.00. Ankomst 
Svolvær 15.00. Avgang 
Svolvær 18.00.

Søndag 25. juni. Ank. Tromsø 
09.00. Utflukt: Tromsø by. Kvelds-
konsert i land.  Avg. Tromsø 22.00.

Mandag 26. juni. Ankomst 
Honningsvåg 12.00. Utflukt: 
Nordkapp. 
Avgang Honningsvåg 17.30.

Tirsdag 27. juni. Ankomst Sort-
land 17.00. Kveldskonsert i land. 
Avgang Sortland 23.00.

Onsdag 28. juni. Ankomst 
Brønnøysund 17.00. 
Utflukt: Torghatten. 
Avgang Brønnøysund 21.00.

Torsdag 29. juni. Ankomst Kris-
tiansund 13.00. Utflukt: Atlanter-
havsveien. Avgang Kristiansund 
16.00. Ankomst Molde 20.00. 
Avgang Molde 24.00.

Fredag 30. juni. Ankomst Bergen 
16.00. Kveldskonsert i land.
Avgang Bergen 24.00.

Lørdag 1. juli. Anløp Haugesund 
05.30. Ankomst Stavanger 08.30.

Seilingsplan
Et cruise til Nordkapp er en opp-
levelsen for livet. Denne turen er 
i samarbeid med Si-REISER og vil 
inneholde alt et Nordkappcruise 
skal ha. Flotte seilinger i vakker 
natur- og forhåpentligvis midt-
nattsol? God stemning om bord, 
med gode lugarer og tre måltider 
hver dag. Spennende havner med 
tilbud om utflukter og opp- 
levelser på land.

På dette cruiset vil vi også få med 
noe mer. Vi har med artister fra Sve-
rige som skal spille for oss. 

Emilia Lindberg, en ung svensk 
country/gospel artist som formidler 
evangeliet i sangen sterkt og kva-
litetsmessig. Hun er for tiden en av 
de mest etterspurte og populære 
kristne sangeren i Sverige. 

Roland Lundgren og Niclas 
Petersen, vel kjent fra duoen Curt og 
Roland - Guds glade country duett 
fra 60- 70 - og 80-tallet. Roland har 
sunget mye i Norge på konserter og 

Verdens vakreste sjøreise - helt enkelt!
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møter, og i den siste tiden sammen 
med Curt sin sønn Niclas. De låter 
veldig bra sammen og har sunget og 
vitnet seg inn i manges hjerter med 
sin hverdagslige og enkle stil. 

Underveis på turen skal Emilia,  
Roland og Niclas også holde kon-
serter på land.  Cruiset inkluderer 
selvfølgelig alle konserter i land! 

Arne Nordbø, Signe Ferkingstad, 
Aud Kindervåg Halsne og Johan 
Halsne skal være reiseledere.

Kaptein på dette cruiset er Bernt Jarl 
Berge og Elisabeth Gilje Rørtvedt er 
cruise manager. 

Aud K Halsne

Johan Halsne

Signe Ferkingstad

Arne Nordbø

Elisabeth G Rørtvedt 
Cruise manager

Priser
Alle prisene er per person, inkludert full pensjon  
og alt program om bord. Se lugarplan side 11.

Lugarkategori 1 22 990,- per person
Lugarkategori 2 20 990,- per person
Lugarkategori 3 16 990,- per person 
Lugarkategori 4 15 990,- per person

Verdens vakreste sjøreise - helt enkelt!

Emilia Lindberg

Niclas Petersen og Roland Lundgren
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Cruise til Vesterhavsøyene 4. - 12. juli

Tirsdag 04. juli. Fra 18.00 
Ombordstigning og registre-
ring. Enkelt kveldsmåltid og 
sikkerhetsøvelse. Avgang fra 
Tømmerodden ved midnatt. 

Onsdag 05. juli. 08.00 an-
kommer vi Bergen. Her tar 
vi om bord nye passasjerer 
og reiser på utflukt til Lyse 
kloster i Os. Klokken 17.00 har 
vi avgang fra Bergen. 

Torsdag 06. juli. 09.00. Vi an-
kommer Lerwick på Shetland, 
etter en natt over Nordsjøen. 
På Lerwick har vi to utfluk-
ter du kan være med på. En 
til Shetland mainland og en 
båttur til Noss National Park. 
Skipet ligger til kai natten over. 

Fredag 07. juli. Formiddagen 
kan du bruke selv, på egen-
hånd i Lerwick. MS Gann har 
avgang fra Shetland klokken 
14.00. 

Lørdag 08. juli. 10.00 ankomst 
Torshavn på Færøyene. Vi tilbyr 
en guidet tur til Kirkjubø etter 
middag. Skipet ligger til kai i  
Torshavn natten over. 

Søndag 09. juli. Vi ligger i Tors-
havn, og tilbyr en guidet tur til 
Vestmanna.  Skipet har avgang 
fra Torshavn klokken 16.00.

Mandag 10. juli. MS Gann an-
kommer Kirkwall på Orknøyene 
klokken 10.00. Etter middag er 
det klart for rundtur på Orknøyene. 
St. Magnuskatedralen, Scapa 
flow, det italienske kapellet etc. 
MS Gann ligger til kai natten over. 

Tirsdag 11. juli. Utflukt til steinal-
derplassen Skara Brae. MS Gann har 
avgang fra Kirkwall klokken 18.00.

Onsdag 12. juli. Vi bruker mes-
teparten av dagen i sjøen og har 
ankomst Tømmerodden, Stavanger 
klokken 17.00.

Seilingsplan
Sammen med avisen Vårt Land 
arrangerer vi en spennende reise 
til de tre store øygruppene vest i 
havet. Vi setter av et døgn til hver
øygruppe, og det blir arrangert 
flotte utflukter i land på alle øyene.  

Dette er øyer det er omfattende og 
kostbart å reise til. Med Skoleskipet 
Gann har du en enestående mulighet 
til å komme til alle tre øygruppene på  
samme tur. Vi kommer til å ligge natt-
en over på hver øygruppe, slik at du 
får god tid til å oppleve hver enkelt, 
både på organiserte utflukter og for 
dere selv - i de små oversiktlige hav-
nene vi ligger i.  Om bord på MS Gann 
vil det være et variert sang og musikk-
program. Vår svenske skipsmusiker 
Lennart Larsson vil bidra med det 
han kan best - sang og musikk!

På denne turen vil Jan Schumacher 
- kirkehistoriker og tidligere første- 

Shetland, Færøyene og Orknøyene
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amanuensis fra Menighetsfakultet 
være reiseleder. Jan vil lære oss mye 
om historien til øygruppene, slik at vi 
er godt forberedt når vi kommer. 

Ellen og Karl Martin Hansen skal 
også være med som reiseledere. Karl 
Martin er lærer på Skoleskipet Gann, 
Ellen er lærer i Haugesund. 

Kaptein på dette cruiset er Bernt Jarl 
Berge og Åsmund Johansen er cruise 
manager. 
  

Shetland, Færøyene og Orknøyene

Jan Schumacher

Lennart Larsson

Karl Martin Hansen

Ellen Hansen 

Åsmund Johansen 
Cruise manager

Priser
Alle prisene er per person, inkludert full pensjon og 
alt program om bord. Se lugarplan side 11.

Lugarkategori 1 14 990,- per person
Lugarkategori 2 13 490,- per person
Lugarkategori 3 12 490,- per person 
Lugarkategori 4    9 990,- per person
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Fra Shetland
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Skjærgårdssang 2017
Under Skjærgårdssang 11.- 13. 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 2 690,-  per person for hele helgen  
- inkludert frokost, shuttlebuss og nummererte 
billetter med fast plass til Skjærgårdssang.

NYHET! Vil du komme en dag før, er det
mulig å få lugaren din allerede fra torsdag
10. august for 790,- per natt, per person.

Vi selger middag hver dag om bord. 
 

post@gann.no 
tel: 51 85 48 70
www.gann.no

K R I S T E N  B US S F E R I E     B I B E L F E R I E  I  S Y D E N     I S R A E L     O P P L E V E L S E S R E I S E R     R AV I N A L A  

K R I S T N E  F E R I E R E I S E R
VINTER & VÅR 2017

3 uker gratis - send VL til 1933. 
Leveringen stanser automatisk etter endt kampanjeperiode.
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«Å inkludere andre betyr  
ikke å utslette seg selv»

Åshild Mathisen 
Sjefredaktør
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Hvordan er det om bord?
Å reise på cruise er en opplevelse.
Du sover i samme sengen hver natt, 
men våkner opp i ny havn hver mor-
gen – hvor nye opplevelser venter. 
Alle lugarer på Skoleskipet Gann 
har eget bad, og du får oppredd 
seng og håndklær. Opplev vakker 
natur, hyggestunder og samlinger i 
et herlig fellesskap om bord. Maten 
på MS Gann er vi særlig stolt av, og 

alle måltider om bord er inkludert 
i prisen. Du går til dekket bord tre 
ganger om dagen. Vi starter med 
en rikholdig frokostbuffet, serverer 
tre retters middag og avslutter med 
en stor kveldsbuffet med varme og 
kalde retter. Har du spesielle dietter 
eller allergier får vi til det også, gi 
bare beskjed på forhånd. Velkommen 
til bords!

Hvis jeg har lyst på noe godt?
Vi har en hyggelig kiosk i Panora-
ma-salongen. Her selger vi is, brus, 
snacks, kaffe og sjokolade. i tillegg 
får du kjøpt suvenirer fra skipet som 
T-skjorter, postkort, bager o.l. 

Hvor kan jeg henvende meg  
underveis?
Resepsjonen ligger på C-dekk, midt i 
skipet. Her sitter cruise manager, som 
kan svare på det meste som angår 

program, lugaren din og utflukter. 
Mannskapet om bord på Gann er der 
for deg! Lurer du på noe er det lett å 
ta tak i en med uniform. Du er også 
velkommen både på broen og i mas-
kinrom, men avtal på forhånd. 

Avisen SjøGANNg?
Om bord produserer og trykker vi 
vår egen avis «SjøGANNg». Her får du 
informasjon om dagens hendelser, 
værvarsel, artige historier og overras-
kelser. Jubilanter og bursdagsbarn 
kan også bli markert i avisen. 

Finnes det uteplasser?
Ja, det gjør det. Fra en solstol på 
akterdekk har du panoramautsikt ut 
over havet. Ta med deg en god bok 
og kos deg. Nyt lyden av bølgeskvulp 
og måkeskrik og lukten av sjø og 
nybrent diesel... 

Vanlige spørsmål - med svar

Seilingsplan sommeren 2017
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Hva er inkludert i prisen?
Cruise, i følge program med full  
pensjon. Lugar i følge bekreftelse. 
Reiseledere fra ett allsidig team.
 
Ikke inkludert: Utflukter på land og 
personlige forsikringer. Tilslutnings-
reise til påstigningshavn.

Telefoni?
Så lenge vi er i nærheten av land, 
vil din mobiltelefon fungere i alle 
havner vi er i. Husk bare at prisene 
er høyere i utlandet enn hjemme. 
Skipet har alltid kontakt med land 
via satelitt og radio. 

Internett?
Så lenge skipet er i Skandinavia er 
det gratis wifi om bord i skipet.  
Ellers har vi en PC med satellitt som 
du kan sjekke e-post på.  
Internett vil ha varierende hastighet. 

Sjøsyke?
Noen er redd for at det kan bli mye 
sjøgang, og at man får kjenning med 
sjøsyke. På våre turer holder vi oss så 
mye som mulig innaskjærs. De gan-
gene vi må krysse åpne havstreknin-
ger kan det bli litt bevegelse i båten. 
Da kan en reisesyketablett hjelpe 

deg. Skipet er stort og svært godt i 
sjøen, mannskapet er dyktig og husk 
at frisk luft hjelper mot det meste! 

Er det trygt å reise med MS Gann?
Absolutt, i løpet av alle disse årene 
har vi aldri hatt større uhell som 
kan tilskrives sikkerheten.  Alle som 
reiser med Gann, får sikkerhetsinfor-
masjon om bord. Skipet er inter-
nasjonalt godkjent og har alt det 
sikkerhetsutstyret vi trenger. 

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 sykestue om bord. 

Hvordan er lugarene? 
Vi har åtte lugarkategorier på MS 
Gann (se neste side), lugarene er 
fordelt på fem dekk og er forskjellig 
i 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 underkøy. Prisene våre 
gjenspeiler lugarkategoriene. 

Må jeg være kristen for å dra på tur?
Nei. Gannturene passer for alle som 
ønsker en alternativ ferie, i trivelig 
og alkoholfritt miljø. 
Det er tettpakket med opplevelser 
og aktiviteter. Hver morgen har vi 
”ord for dagen” og det arrangeres 
samlinger med kristne sanger og  
andakter. Det er selvsagt opp til den 
enkelte om man vil delta. 

Hvordan kommer jeg til Skole-
skipet Gann?
Vi har vår base på Tømmerodden på 
Buøy utenfor Stavanger. Her har vi 
god parkeringsplass.  
For på- og avstigning i andre  
havner - se seilingsplan. 
 
Utflukter 
Vi arrangerer utflukter de aller fleste 
stedene vi kommer til.  
Utfluktene forhåndsbestilles og 
kommer i tillegg til lugarprisen. Se 
www.gann.no for detaljer og priser. 
Alle som bestiller cruise, vil få tilsendt 
fyldig informasjon om utfluktene.  
 
Hvordan bestiller jeg plass? 
På nett: www.gann.no
E-post: gannturene@gann.no 
Telefon: 51 85 48 70

Lugar 313
Kategori 1a

Lugar 520
Kategori 1a
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BIL- OG LAGERDEKK
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Lugarplan MS Gann
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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. MS Gann har overfor Reisega-
rantifondet 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 ca. 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 privat vide-
regående skole med utvidet kristen formålsparagraf. 
Skoleskipet Gann består av selve skipet, MS Gann, og 
et skoleanlegg på land. Skolen utdanner årlig 60 elev-
er innen VG1 Teknikk og Industriell Produksjon og 60 
elever innen VG2 maritime fag. Alle elever bor på skipet, 
spiser alle måltider om bord og er med på seilinger i 
inn- og utland. 

- 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. Egen kvinne- og manns-
forening har månedlige samlinger med loddsalg og 
basarer til inntekt for elevenes trivsel. 
I 2017 feirer foreningen sitt 70-års jubileum.

Avsender:
Gannturene
Tømmerodden 1
4077 HUNDVÅG

Skoleskipet Gann 
Tømmerodden 1, 4077 Hundvåg

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


