
GANNTURENE

2021 CRUISE I NORGE



VELKOMMEN OM BORD

Skoleskipet Gann har arrangert sommercruise i kristen regi siden 
1953 og turene våre er svært populære. Vi drar til spennende des-
tinasjoner 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.  

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. 

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 2021 vil vi 
ha enda flere aktive valg på turene våre. 

Om bord på Gann er vi mange samlet på et begrenset område, og vi er alltid opptatt av smittefare. Der-
for har vi gode rutiner på desinfisering og trygt renhold om bord. Covid-19 viruset er en stor utfordring 
for samfunnet – og for oss, vi velger derfor å seile kun innenlands i 2021. 

Som passasjer skal du kjenne deg trygg om bord og ved påmelding i sesongen 2021 gir vi alle gratis 
avbestillingsforsikring (se vilkår på side 12.) Skulle cruiset bli avlyst vil du få tilbake dine innbetalinger.
 

Du er hjertelig velkommen om bord. 

Geir Danielsen (Daglig leder) og Bernt Jarl Berge (Kaptein)
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VITE MER?

Hvis du bruker mobiletelefonen din og scanner 
QR-kodene du finner i katalogen, 
vil du komme til våre hjemme-
sider. Her finner du de siste 
oppdateringene om turen og 
opplysninger om destinasjonene, 
bilder, nyheter og reiseruter.  

 
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent, videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleski-
pet Gann består av selve skipet, MS Gann, og et skoleanlegg på land. Skolen utdanner årlig 135 elever innen 
Vg1 Teknologi – og industrifag (TIF, det som før het TIP), Vg1 Elektro og datateknologi med maritim, mekanisk 
fordypning  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

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 og årlig basar til inntekt for elevenes trivsel.  
USKF er eier av Skoleskipet Gann. 

Cruisevirksomhet om sommeren er helt nød-
vendig 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 - 
noe vi merket godt i 2020 da koronaviruset 
satte en effektiv stopper for virksomheten vår. 

Nå ser vi frem mot 2021 og håper, tror og 
ber om en mer normal hverdag for dere og 
for oss. 

OM SKOLESKIPET GANN

SAMARBEID
Gannturene samarbeider godt med Pluss-
reiser i Norge og Felix Rejser i Danmark om 
turinnhold, reiseledere og markedsføring
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REISELEDERE 2021

SØR- OG ØSTLANDSKYSTEN

1 Kurt og Reidun Hjemdal

2 Gunn Elisabeth og Tore Lending

3 Bjarte Lending

4 Jorunn G og Trond Harald Olsen 

5 Eivind og Alfhild Steinsbø Hauglid

CRUISE TIL NORDKAPP

6 Heidi B og Tor Øyvind Skeiseid

7 Ernst Baasland

8 Gunstein Draugedalen

9 Silje Vignes Flesjå

10 Svanhild Eggebø Spanne. 

11 Cecilie og Peter Nord-Hansen

12 Arne Nordbø

1

2

4

3

6

8

12

7

11

10
9

Per Arne Dahl besøker oss når 
vi ligger i Tønsberg. Han er tidl. 
biskop og prest i Den norske 
kirke, forfatter og skribent.
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LUGARPLAN MS GANN



SØR- OG ØSTLANDSKYSTEN

Kurt og Reidun Hjemdal, 
Bjarte Lending, Gunn Elisabeth 
og Tore Lending, Jorunn G og 
Trond Harald Olsen, Alfhild og 
Eivind Hauglid. 

Priser per person:
Kategori 1: 14990,- 
Kategori 2: 13590,-
Kategori 3: 12990,- 
Kategori 4: 12490,- 

Inkludert full pensjon og alt program om bord.
Utflukter og forsikringer kommer i tillegg

NORSK SOMMER

Med destinasjonene Kris-
tiansand, Tønsberg, Oslo, 
Fredrikstad og Arendal 
lukter dette flotte crui-

set av norsk sommer på sitt aller beste.  
 
Dette er havner som har veldig mye å 
tilby og alle har kaier som ligger tett opp 
i byen. Disse flotte sommerbyene  har 
spektakulære inn- og utseilinger som 
langs Tjøme og Nøtterøy, indre Oslo-
fjord, gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark og 
Tromøysundet. Med som reiseledere er bl.a 
Kurt og Reidun Hjemdal og Bjarte Lending. 
Kurt er mangeårig rektor for Bibelskolen i 
Grimstad og en kjent forkynner i Normis-
jon, Bjarte er organist, musiker og korleder 
i Sandnes - og skal ta seg av det musikalske 
om bord. Vi legger opp til flotte utflukter 
både til fots, på sykkel, i buss eller i båt.   
 
26. juni - 3. juli 2021
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26. juni Avgang Stavanger 20.00.

27. juni. 08.00 ankomst sørlandshovedstaden 
Kristiansand. Utflukter i land, både til fots, i buss 
og i båt. Gann ligger i gangavstand til fiskebryg-
ga, Kulturhuset Kilden og Markensgate. Kanskje 
du vil bli med på tur i Ravnedalen eller over Odd-
erøya?   Avgang klokken 22.00.                                

28. juni. Ankomst Tønsberg 08.00 etter inn-
seilingen langs Tjøme og Nøtterøy. Tønsberg er 
Norges eldste by, og vi kan velge i et overflods-
horn av historiske og naturskjønne utflukter.
Bl.a. vikinghistorien fra Oseberg, Norges eneste 
adelsgård eller en tur til Verdens ende. Tidligere 
biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl besøker oss i 
løpet av dagen. Avgang 20.00.

29. – 30. juni ligger vi i Oslo. Du kan rusle 
fra Vippetangen over Rådhusplassen og opp 
til Karl Johan, eller være med på en av våre 
mange utflukter. Heldagstur til Eidsvold eller 
Oscarsborg festning i Drøbaksundet, bussight- 
seeing eller museumsbesøk i Oslo, en real fottur 
i Nordmarka eller sykkeltur i Vigelandsparken.  
Avgang Oslo ved midnatt.

1. juli. Etter en kort nattseilas kommer vi til Fre-
drikstad 07.30. Den historiske sommerbyen kan 
tilby alt fra Hvalerøyene til fottur langs Oldtids-
veien. Bussturer til bl.a. Fredriksten festning i 
Halden, til Hans Nielsens Hauges fødested på 
Hauges Minde og Kongsten Festning. Så har vi 
Gamlebyen da, Nord-Europas best bevarte fest-
ningsby. Avgang ved midnatt.

2. juli. Vi forlater Østlandet i løpet av natten, 
krysser fjorden, går ned Tromøysundet og leg-
ger til kai i Arendal klokken 08.00. Her kan vi 
rusle kailangs inn mot Pollen, kjøpe en softis hos 
baker Jørgensen og kjenne på atmosfæren fra 
seilskutetiden. Vi skal ha utflukter til både Hisøy, 
Kuben kulturhus og se på industrihistorien på 
Eydehavn. Avgang klokken 18.00.

3. juli. Vi ankommer Tømmerodden, Stavanger 
08.00 og spiser frokost før vi takker for turen.
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CRUISE TIL NORDKAPP

Heidi B og Tor Øyvind 
Skeiseid, Ernst Baasland, 
Gunstein Draugedalen,  Silje 
Vignes Flesjå, Trygve og Svanhild  
Eggebø Spanne. Arne Nordbø.  
Cecilie og Peter Nord-Hansen (DK)

Priser per person: 
Lugarkategori 1: 23 490,- 
Lugarkategori 2: 21 490,- 
Lugarkategori 3: 20 490,- 
Lugarkategori 4: 19 490,-

Inkludert full pensjon og alt 
program om bord. 
Utflukter kommer i tillegg.                      

Hans Nielsen Hauge ble født 3. april 
1771, på Rolvsøy i det som i dag 
er Fredrikstad. Ord som legpredi-
kant, folkevekker, gründer og 

samfunnsreformator er brukt for å beskrive 
Hans Nielsen Hauge -Norge hadde sett  
annerledes ut uten han. 

Tor Øyvind Skeiseid og tidl. biskop Ernst 
Baasland vil lede oss gjennom Hans Nielsen 
Hauges historie - etter som vi seiler i hans 
kjølvann og vandrer i hans fotspor. Når vi 
kommer til Florø kan du være med på en for-
estilling om livet til Hans Nielsen Hauge.

Den norske kysten er vakker og vi håper 
på midnattsol, flatt hav og myggstikk. 

Det musikalske blir blant annet ivare-
tatt av Gunstein Draugedalen.  

 
8. -20. juli 2021
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8. juli. Vi kaster loss fra Stavanger klokken 12.00, 
og seiler mot Bergen hvor vi har anløp for nye 
passasjerer fra 20.00.  

9. juli. I løpet av natten har vi rundet Stad og 
ankommer Volda klokken 10.00. Volda er en av 
de bygdene Hans Nielsen Hauge besøkte. Avgang 
Volda 17.00.

10. juli. Vi seiler langs kysten og ankommer 
Brønnøysund klokken 16.00. Bli med til hullet i 
Torghatten, over Torghatten eller rundt Torghat-
ten. Avgang 22.00.

11. juli. Vi har passert Helgelands-kysten i midn-
attssol (?) og ankommer Bodø klokken 09.00. Vi 
skal ha utflukter til bl.a. Kjerringøy, flymuseet og 
Saltstraumen. Avgang 20.00.

12. juli. Ankomst Tromsø 11.00. Hans Nielsen 
Hauge kom aldri lenger nord enn til Tromsø. Du 
kan utforske byen på egenhånd eller være med på 
utflukter. Avgang 00.00.

13. juli. Etter å ha seilet gjennom Nord-Troms 
og Finnmark kommer vi til Honningsvåg klokken 
16.00 og skal selvsagt besøke Nordkapplatået. 
Nytt av året: Turen til Nordkapplatået er inkludert 
i cruiseprisen. Avgang 23.00.

14. juli. Hvis været tillater det seiler vi rundt  
Magerøya og ser Nordkapp fra nordsiden – og 

kurser for Alta. Ankomst Alta klokken 08.00. 
Utflukter til Finnmarksvidda, toppturer i Alta, eller 
buss- sightseeing. Avgang 19.00.

15. juli. Etter en lang seilas gjennom «halve 
Nord-Norge» ankommer vi først Trollfjorden og så 
Svolvær klokken 16.00. Kanskje du skal ta turen til 
Svolværgeita eller bli med oss til Vågan og Lofot-
katedralen? Avgang 21.00.

16. juli. Alle som kjenner historien til Hans Nielsen 
Hauge vet at Gjæslingene sør for Rørvik er et 
sentralt sted. Vi gjør et anløp av Rørvik klokken 
14.00, slik at vi kan besøke øyene med en mindre 
båt. Avgang ved midnatt.

17. juli. I dag kan vi slappe av om bord, og delta 
i programmet. Vi seiler sør gjennom Trøndelag, 
Møre og Romsdal og så vidt inn i Vestland fylke 
for å komme til Florø 18. juli klokken 06.00. Vi 
skal nemlig besøke Svanøya som Hans Nielsen 
Hauge eide. Her blir det kveldsforestilling om  
livet hans. Avgang ved midnatt.

19. juli. Klokken 07.00 legger vi til kai i Bergen. 
Hans Nielsen Hauge var mange ganger her og vi 
skal besøke flere sentrale steder. I tillegg blir det 
fottur til Fløyen, by-sightseeing, m.m. Forestilling 
om Hans Nielsens Hauges liv. Avgang 23.00.

20. juli. 08.00 Ankomst Stavanger.
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PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU

Premiere 14. mai 2022. 
Se plussreiser.no for turprogram.

BESTILLING
Gå inn på www.gann.no/cruise  for å se hvilken lugar som er 
ledige, reserver din plass og betal med VIPPS eller kredittkort.. 

Scan gjerne QR kode for å komme 
direkte til bestillingssiden. 

Du er selvsagt også velkommen til å 
bestille plass på e-post eller telefon.
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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.  
Elsykler er ikke tillat om bord pga. 
brannfare. 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 havstre-
kninger kan det bli bevegelse i 
båten. Da kan en reisesyketablett 
hjelpe deg. Skipet er godt i sjøen og 
mannskapet er dyktig. 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. 

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 ulike 
lugarkategorier på Skoleskipet Gann 
(se side 5), 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. 

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 Panorama-
salongen på dekk F. Her kan du 
kjøpe kaffe, is, suvenirer, brus og 
lignende. 

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

Program om bord - og i land? Vi 
gjør alt vi kan for å lage et innhold-
srikt og interessant program. Siden 
folk er forskjellig er alt program om 
bord, med unntak av sikkerhetsøv-
elser 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. I 2021 seiler vi kun 
i Norge - da trenger du ikke pass 
med deg. 

Hvordan kommer 
jeg til Skole-
skipet Gann? Vi 
har vår base på 
Tømmerodden 
på Buøy utenfor 
Stavanger. (Scan 

QR-kode for kart) 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, hvis 
avgangen er tidlig. 

Oppmøte og sikkerhetsøvelse:
Før skipet går fra Stavanger må 
vi ha en mønstrings- og sikker-
hetsøvelse, alle passasjerer bes 
møte senest 1,5 time før avgang. 

Passasjerer som kommer om 
bord andre steder får egen 
sikkerhetsøvelse. 
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VILKÅR

Avsender:
Gannturene
Tømmerodden 1
4077 HUNDVÅG

1. Skulle en tur – mot formodning - ikke oppnå tilstrekkelig passasjer-
antall, 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. Turprisen 
gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkul-
ert med de priser som var gjeldende ved produksjon av cruiset. Dersom 
det blir vesentlige forandringer forbeholder vi oss retten til å justere 
prisen, det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, 
endring av drivstoffpriser eller lignende

3. Ansvar: Arrangørene og skipet har intet ansvar over deltagerne og 
deres bagasje. Gannturene har overfor Reisegarantifondet stilt de nød-
vendige garantier. Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og 
kunne delta i måltider (hente egen mat ved buffet) og delta på even-
tuelle 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,- per  
person. 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.   
• 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. Gannturene kan da fakturere dette i ettertid.

8. Avbestillingsforsikring: Kr. 500,- per person kan tegnes ved påmeld-
ing. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositum er 
innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Avbestillingsforsikrin-
gen 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, personer i hans/hennes husstand eller nærmeste familie 
(dvs. ektefelle, samboer, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken). Lege-
attest/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


