SOMMERCRUISE
MED GANN 2020

Reiseledere i 2020
Lennart Larsson
Elevtokt Vesterled 4. - 8. mai

Mirjam Ydstebø
Kielkanalen 16. - 23. juli

Geir Danilesen
Kielkanalen 16. - 23. juli

Gunstein Draugedalen
Kielkanalen 16. - 23. juli

Marit S. og Lars Gaute Jøssang
Kielkanalen 16. - 23. juli

Reidun og Kurt Hjemdal
Olsokcruise til Færøyene 25. juli - 2. august

Tore og Gunn Elisabeth Lending
Olsokcruise til Færøyene 25. juli - 2. august

Arne Nordbø
Vintertokt til Nord-Norge.
Olsokcruise til Færøyene 25. juli - 2. august
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Vanlige spørsmål og svar
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. Vi drar vi til spennende destinasjoner i Norge - og 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 2020 vil vi gi enda flere valg av 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)

Hva er inkludert i prisen?
Cruise, ifølge program med full
pensjon. Lugar ifølge bekreftelse. Reiseledere fra et allsidig team.
Ikke inkludert: Utflukter på land og
personlige forsikringer. Tilslutningsreise til
påstigningshavn.
Telefon og internett?
Så lenge vi er i nærheten av land,
vil din mobiltelefon fungere. Husk bare at
prisene kan være høyere i utlandet enn
hjemme.
Er du uten mobildekning har skipet alltid
kontakt med land via satellitt og radio.
Så lenge skipet er i Skandinavia er det
gratis wifi om bord i skipet. Det har varierende hastighet 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
havstrekninger kan det bli 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 Skoleskipet
Gann?
Absolutt! I løpet av alle disse årene 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
internasjonal passasjerfart.
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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.

Lugarplan Gann
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Utvendig dobbel lugar,
to senger på dørken.
C, D og E dekk.

1b Utvendig enkel lugar.
B og C dekk.
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2a

Utvendig dobbel lugar,
over- og underkøye.
B og C dekk.

3 Utvendig trippel lugar.
B dekk.

4b Innvendig enkel lugar.
A og E dekk.

2b

Innvendig dobbel lugar,
to senger på dørken.
C, D og E dekk.

4a Innvendig dobbel lugar,
over og underkøye.
A og B dekk.

4b Innvendig trippel lugar.
A og B dekk.
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Elevtokt

Hvordan er lugarene?
Vi har ulike lugarkategorier på Skoleskipet
Gann (se side 4), 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 gjenspeiler lugarkategoriene.

5. - 14. februar. Vintertokt til Nord-Norge.
Vi skal innom Trondheim, Narvik, Bodø og Ålesund på dette vintertoktet med elevene våre. Pris: 15 990,- Innsjekk 5. februar fra kl
15.00 - 17.00. Avgang 18.00. Arne Nordbø og mannskapet på Gann.
Ankomst Stavanger 14. februar kl 13.00.
4. - 8. mai. Vårtokt til Orknøyene, Hebridene og Skottland.
På dette korte elevtoktet skal vi til Kirkwall på Orknøyene, Stornoway på de ytre Hebrider og til Scrabster/Thurso nord i Skottland.
Pris: 9900,- Reiseleder er Lennart Larsson og mannskapet på Gann.
Innsjekk 4. mai fra 07.00 - 08.00. Avgang klokken 09.00
Ankomst Stavanger 8. mai kl 16.00
OBS! Dette toktet er fulltegnet, men du kan stå på venteliste.
På elevtokt er alle utflukter inkudert i prisen.

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. Bordplassering 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 allergier 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.
Passasjerer som har lang reisevei til
Stavanger kan bestille overnatting på
skipet - kvelden før avgang.
Utflukter
Vi arrangerer utflukter de aller fleste stedene vi kommer til. Utfluktene forhåndsbestilles og kommer i tillegg til lugarprisen.
Alle som bestiller cruise, vil få tilsendt
fyldig informasjon om utfluktene i god tid
før avreise. Se oppdatert informasjon på
www.gann.no
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Cruise gjennom Kielkanalen 16. - 23. juli
Torsdag 16. juli
Innsjekk fra 09.00. Alle må ha sjekket inn før 10.30. Det blir
sikkerhetsøvelse før avgang kl. 12.00. Vi går ut i havet, følger
kysten sørover og ankommer Kristiansand 23.00 for å ta imot
evt. nye passasjerer. 23.30 går vi fra Kristiansand og setter
kursen mot Danmark.

Mandag 20. juli
I dag våkner vi i havnebyen til Rostock, Warnemünde som er
en av flere badebyer vi finner langs kysten i dette området.
Her kan du ta en tur langs strandpromenaden eller kanskje ta
et bad i Østersjøen? Vi tilbyr utflukter både til Rostock by og
de nærliggende badebyene. Avgang 22.00.

Fredag 17. juli
Etter en natt og en formiddag på havet, ankommer vi Esbjerg
13.00. Vi tilbyr utflukt på land denne ettermiddagen. Det er
også mulig å utforske byen på egenhånd. Avgang 19.00

Tirsdag 21. juli
Vi ankommer den danske hovedstaden, København 06.30. Vi
tilbyr ulike utflukter men du kan også bruke tiden på egenhånd. Noen vil kanskje handle mens andre ønsker å besøke
museum, galleri eller kanskje tilbringe dagen i Tivoli? I løpet
av ettermiddagen blir det mulig å besøke den norske sjømannskirken. Avgang København 22.00

Lørdag 18. juli
I løpet av tidlig morgen seiler vi opp elven Elbe og ankommer
havnebyen Hamburg 08.00. Vi har hele dagen til disposisjon
og tilbyr både buss-, sykkel-, og vandreturer, noe for enhver
smak. De som ønsker å gå på egenhånd i byen står fritt til det,
og om ettermiddag / kvelden samles vi i den norske Sjømannskirken. Det blir mulig å være med på utflukt og oppleve
«Planten Un Blomen».
Søndag 19. juli
I løpet av tidlig morgen kaster vi loss, og seiler ut Elbe til
Brunsbüttel og starter ferden gjennom Kielkanalen. Kielkanalen ble bygd ferdig i 1895 og er i dag 102 meter bred, 11
meter dyp og 280 nautiske mil (ca 500 km). Vi bruker store
deler av dagen i kanalen og i sjøen, og vil i løpet av natten
ankomme Warnemünde.

”

Onsdag 22. juli
Vi ankommer den lille fisker- og kunstnerbyen Skagen klokken 09.00. Her blir det tilbud om utflukter på både sykkel og
i buss. Skagen er kjent for sine flotte strender, med Grenen
som et naturlig høydepunkt. Se bildene til Skagenmalerne
i museet eller ta en tur i koselige handlegater. Gann har avgang fra Skagen klokken 18.00.
Torsdag 23. juli
Klokken 02.00 (merk tiden) ankommer vi Kristiansand for å
slippe i land avstigende passasjerer, før Gann fortsetter mot
Stavanger og basen vår på Tømmerodden. Ankomst 13.30.

Reiseledere:
Reiseledere på dette cruiset er bl. a.
Mirjam Ydstebø, styreleder i Unge sjømenns Kristelige forening, tidl ordfører i Kvitsøy. Marit S og Lars Gaute
Jøssang, Marit er Krf poltiker og Lars
Gaute er tidligere styreleder i NLM,
begge bosatt på Frekhaug. Geir
Danielsen er daglig leder på
Skoleskipet Gann.
Gunstein Draugedalen er med som
sanger på dette cruiset.

Kielkanalen ble bygd ferdig i 1895 og er
i dag 102 meter bred, 11 meter dyp og
280 nautiske mil lang(ca 500 km).
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Program om bord - og i land?
Vi gjør alt vi kan for å lage et innholdsrikt og interessant program. Siden folk er
forskjellig er alt program om bord, med
unntak av sikkerhetsøvelser og lignede,
helt frivillig -det samme gjelder utflukter,
konserter og lignende på land. Ofte gjør vi
det slik at Panoramasalongen på dekk F er
et sted uten organisert program.
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 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.
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

Priser per person
Kategori 1
16 990,Kategori 2
15 490,Kategori 3
14 490,Kategori 4
12 990,-

Inkludert full pensjon, alt
program om bord.
Utflukter kommer i tillegg.
Se lugarplan på side 4
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Bli med på utflukt. I alle havner arrangerer
vi utflukter - enten til fots, på buss eller
som her i Danmark - på sykkel!

Olsokcruise til Færøyene 25. juli - 2. august
Lørdag 25. juli
Innsjekk fra 09.00. Alle må ha sjekket inn før 10.30. Det blir
sikkerhetsøvelse før avgang kl. 12.00. Vi anløper Bergen
20.00 for påstigende passasjerer. Gjør oppmerksom på at
vi ikke går innom Bergen på returen. Vi går fra Bergen kl.
22.00.
Søndag 26. juli
Denne dagen tilbringer vi om bord, slapper av blir kjent
med båten og medpassasjerer. Vi får en fin havseilas med
mulighet for å se oljeinstallasjonene i Nordsjøen.

”

Det er mye liv i byen og høydepunktet for mange blir nok fellessang
etterfulgt av ringdans fra midnatt
av. En opplevelse for livet.

Mandag 27. juli
I dag 08.00 ankommer Tvøroyri på Suduroy -den sørligste
og fjerde største av Færøyene. Her blir vi liggende hele
dagen og tilbyr ulike utflukter – både buss- og vandreturer.
Utpå kvelden blir det Færøysk aften på land.
Tirsdag 28.juli
Vi legger fra kai midnatt og ankommer Klaksvik 05.00.
Klaksvik er den nest største byen på Førøyene og ligger på
Bordoy. Vi har hele dagen til rådighet her og tilbyr både
buss- og fotturer. På kvelden blir det samling i lokal kirke/
menighet.
Onsdag 29. juli
06.00 går vi fra Klaksvik og setter kursen mot Torshavn, med
ankomst 08.00. Byen har ca 18 000 innbyggere og er en fin
blanding av gammelt og nytt – her finner vi bebyggelse fra
1600-tallet sammen med muligheter for shopping og moderne byliv. I dag er folkefesten i gang og vi får oppleve det
på nært hold. Se de flotte nasjonaldraktene, se opptog og
gå i gatene. Utpå ettermiddagen gir vi tilbud om utflukter.
På kvelden begynner friluftsmøter og vi får høre mer sang
og musikk. Det er mye liv i byen og høydepunktet for mange blir nok felles sang etterfulgt av ringdans fra midnatt av.
En opplevelse for livet.
Torsdag 30. juli
Vi tilbringer store deler av dagen i Torshavn og tilbyr utflukter på formiddagen. Etter middag blir det tid på egenhånd i
byen frem til avgang 18.00.
Fredag 31.juli
Etter en natt om bord og en god frokost ankommer vi Lerwick 12.00. En flott dag ligger foran oss, og vi skal oppleve
mye særpreget natur, historie og kultur. Vi tilbyr utflukter.
Lørdag 1. august
Vi ligger fortsatt i Lerwick og formiddagen kan brukes på
egenhånd inne i byen. Etter middag tilbyr vi flere utflukter.
Har du med sykkel er det gode muligheter for å bruke denne i dag, vil går fra Lerwick kl. 18.00.
Søndag 2. august
I løpet av natten har vi krysset Nordsjøen og vi nærmer vi
oss land. Etter frokost ankommer vi Stavanger og
Tømmerodden ca kl 10.00.
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Reiseledere:
På denne turen er bl. a Reidun og Kurt Hjemdal.
Kurt er utdannet prest og har bl. a vært lærer
ved Bibelskolen i Grimstad og prest i Norkirken
i Grimstad. Reidun har jobbet i helsevesenet.
Gunn Elisabeth og Tore Lending. Gunn Elisabeth jobber i direktoratet for økonomistyring,
Tore er rådgiver på Skoleskipet Gann.
Arne Nordbø er lærer på Skoleskipet Gann og
er kjent for sine morsomme historier.

Priser per person
Kategori 1
17 990,Kategori 2
16 490,Kategori 3
15 490,Kategori 4
13 990,-

Inkludert full pensjon, alt
program om bord.
Utflukter kommer i tillegg.
Se lugarplan på side 4.
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Færøyene er som laget for utflukter
og vi arrangerer turer som passer for alle!
Bli med på lærerike bussutflukter, lange,
gode fotturer eller som her til grottene i
Vestmanna!

Temareiser i kristen regi
ISRAEL

OPPLEV E L S E

I Josva og Israelsfolkets fotspor

Nashville med Country musikk og

Turteam: Aud Kindervåg Halsne og Johan Halsne

Turteam: Kjell Nordbø og Per Asle Ydstebø

Jordan og Israel

Gaither Familyfest

18.03.20// 10 dager – Pris fra 23 950,-

18.05.20// 9 dager – Pris fra 22 950,-

OBE RA MMERGAU
Oberammergau 2020 &

Oberammergau 2020 &

Turteam: Kjersti Marken og Solveig Leithaug

Turteam: Tone og Arne Sørås

Wien og Salzburg

Bodensjøen II

02.08.20// 8 dager – Pris fra 20 500,-

06.08.20// 7 dager – Pris fra 21 500,-

Oberammergau 2020 &

Salzburg og Innsbruck

Vinter &
vår 2020

Turteam: Harald Svendsen og Åsmund Steinnes

Gruppereiser
i kristen regi

BUSSF ERIE
ISRAEL

Last ned vår reisekatalog
på plussreiser.no eller ring
oss på 70 17 90 00 for å
få den tilsendt.

R
OPPLE VELSE SREISE
EKSOT ISKE REISER

BIBELF ERIE I SYDEN

| PLUSSREISER | VINTER

& VÅR | 2020 |

1

27.09.20// 6 dager – Pris fra 15 500,-

70 17 90 00 // plussreiser.no
Vasstrandveien 1, 6011 Ålesund • Foretaksnr. 989 663 445 MVA
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Skjærgårdssang i Langesund
Under Skjærgårdssang 7. til 9. august blir Skoleskipet Gann igjen
liggende som hotellskip i Langesund. Vi tilbyr gode billett- og
overnattingspakker. På skipet har vi enkle og doble lugarer og
serverer en rikholdig frokost. Pris fra 3290,- p.p inkludert billett.
Påmelding til gannturene@gann.no / 51 85 48 70

Rutekart 2020
•
•
•
•

Elevtokt til Nord-Norge 5. - 14. februar
Elevtokt til Orknøyene, Hebridene og Skottland 4. - 8. mai
Cruise gjennom Kielkanalen 16. - 23. juli
Olsokcruise til Færøyene 25. juli - 2. august

OBS! Uforutsette hendelser kan føre til endringer i seilingsruten, program o.l.
Fra Bodø

Til Narvik

Klaksvik

Trondheim

Torshavn
Tvøroyri

Ålesund

Bergen
Kirkwall
Stornoway

Scrabster

Stavanger
Kristiansand
Skagen

Esbjerg

København

Warnemünde
Hamburg

SideSide
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Avsender:
Gannturene
Tømmerodden 1
4077 HUNDVÅG

Om Skoleskipet Gann
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet Gann består av selve skipet, MS Gann, og et skoleanlegg 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 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, hotellopphold og selskaper.
Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)
Mange og trofaste foreningsmedlemmer legger ned
mye arbeid og dugnad i skipet. En egen kvinneforening
har månedlige samlinger med samlinger og årlig basar
til inntekt for elevenes trivsel.
USKF er eier av Skoleskipet Gann.

Skoleskipet Gann

Tømmerodden 1, 4077 Hundvåg
post@gann.no, www.gann.no
+47 51 85 48 70

Generelle bestemmelser
1. Skulle en tur – mot formodning - ikke oppnå tilstrekkelig 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 Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne delta i måltider (hente egen mat ved buffet) og
delta på eventuelle utflukter uten assistanse. Spesielle behov
må opplyses om ved påmelding.
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. Ved avbestilling gjelder følgende:
• Innen 49 dager før avreise: belastes et gebyr på kr 500,- per
person.
• Mellom 48 dager og 28 dager: tilbakebetales ikke depositum
(1000,- per person)
• Mellom 27 dager og 15 dager: 50 % av reisens totale pris
• 14 dager eller senere før avreise: 100 % av reisens totale pris.
Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn
depositum/turpris. Skoleskipet Gann kan da fakturere dette i
ettertid.
8. Avbestillingsforsikring: Kr. 500,- per person kan tegnes
ved påmelding. Innbetalt avbestillingsforsikring refunderes ikke. Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å
betale noe av cruise prisen, eller noe gebyr dersom:
• Avbestillingen skjer mer enn 49 dager før avreise		
dato. Dette gjelder uansett årsak.
• Avbestillingen skjer mindre enn 48 dager 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.

