SOMMERCRUISE
MED GANN 2022

Vesterled og Nordkapp

Vesterled 19. - 26. juni
Vår klassiske tur til Lerwick på Shetland, Torshavn
på Færøyene og Kirkwall på Orknøyene. Vi bruker
en dag eller mere på hver øygruppe. Skipet seiler
mye om natten og vi bruker dagene til utflukter og
oppdagelsesferd.
Avgang Stavanger 19. juni kl 22.00 (anløp i
Bergen 20. juni). Ankomst Stavanger 26. juni kl 14.00.
Reiseledere er Mirjam Ydstebø, Oddvar Søvik og Liv
Kaland Fjellstad, Ingveig Vold, Tore og Gunn Elisabeth
Lending. Morten Samuelsen er med som musikalsk
reiseleder.
Pris fra 13 490,- per person i dobbeltlugar.
Les mer om program, reiserute og lugarkategorier
på våre hjemmesider www.gann.no/cruise.

Nordkapp 7. - 19. juli
I 2021 var det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble
født og vi ville markere det med et cruise i Hauges
kjølvann – slik gikk det ikke, men vi gjennomfører
cruiset i 2022 i stedet for.
Avgang 7. juli fra Stavanger klokken 12.00. Ankomst
Stavanger 19. juli klokken 08.00
Vi skal blant annet besøke Bergen, Volda og Svanøy
som var sentrale steder i Hauges liv. Cruiset går helt til
Nordkapp - og vi anløper mange steder langs kysten.
Reiseledere er sammen med andre Tor Øyvind
Skeiseid, Ernst Baasland og Peter og Cecilie
Nord Hansen (DK). Eivind og Alfhild Hauglid. Arne
Nordbø. Gunstein Draugedalen synger for - og med oss.
Priser fra 20 990,- per person i dobbeltlugar.
Les mer om program, reiserute og lugarkategorier
på våre hjemmesider www.gann.no/cruise.

Informasjon
Skoleskipet Gann er det tidligere hurtigruteskipet Narvik og er til daglig en videregående, maritim friskole med utvidet kristen
formålsparagraf.
Sommertid seiler vi cruise med betalende
passasjerer og vi har gått Nordkappturer
siden 1953. Om bord på Gann kommer du
til oppredd køye og alle lugarene våre har
bad med dusj og toalett.
Vi serverer en rikholdig frokostbuffé, treretters middag og stort koldtbord til kveldsmat hver dag.
I de aller fleste havner arrangerer vi utflukter
på land, som bussturer, vandrerturer eller
sykkelturer. Aktivitetsnivået om bord er
valgfritt, men du kan gjerne være med på
morgentrimmen eller ta en tur i treningsrommet. Vil du ha med egen sykkel eller
kajakk har vi plass til det.
Vi prøver å ha et variert program om bord,
med mye sang og musikk, underholdning,
oppbyggelige samlinger, kåserier og foredrag. Du velger selvsagt selv hvor mye du vil
være med på.
De siste årene har vi gjort mye arbeid på
skipet, og i 2021 er skipet blitt hybridisert dvs at vi nå kan gå med elektriske motorer
og har installert en stor batteripakke. På den
måten kan vi gi bedre undervisning og ta
del i ”det grønne skiftet”, Skipet er godt
vedlikeholdt og vårt mannskap vil gjøre alt
de kan for at du skal få et flott cruise.
Velkommen om bord.

Pamelding
o

Du kan melde deg på cruise og velge egen lugar på våre hjemmesider
www.gann.no/cruise. Hvis du scanner QR-koden kommer du rett til bestilingssiden.
Vi kan også ta i mot påmelding på e-post: gannturene@gann.no
eller ring oss på 51 85 48 70 så tar vi en hyggelig reiseprat.

Avsender:
Gannturene
Tømmerodden 1
4077 HUNDVÅG

Reisevilkar
o

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. Prisen er kalkulert med de priser som var
gjeldende ved produksjon av cruiset. Dersom det
blir uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av drivstoffpriser eller lignende forbeholder vi
oss retten til å justere prisen.
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,- 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. Skoleskipet Gann kan
da fakturere dette i ettertid.
8. Avbestillingsforsikring:*) Kr. 500,- per person kan
tegnes ved påmelding. Avbestillingsforsikring kan
ikke etterbestilles når depositum er innbetalt. Den
blir ikke refundert ved avmelding. 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,
personer i hans/hennes husstand eller nærmeste
familie (dvs. ektefelle, samboer, 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.
*) for sommeren 2022 får alle avbestillingsforsikring
inkludert i prisen.

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

