
 

 
 

Hedehusene den 29. september 2019 

 
  
Information til deltagere i Festival del Sole. 
 

Festival del Sole afholdes for femtende gang i Riccione i Italien 
fra den 28. juni til den 4. juli 2020. Festivalen er et internationalt 
gymnastikstævne med mere end 4.500 deltagere fra over 20 
nationer. Der er åbent for alle gymnastikformer og gymnaster i 
alle aldre. Riccione er beliggende ved Adriaterhavskysten lige syd 
for Rimini, og er kendt som et af de mest populære feriemål i 
Italien, med dejlige sandstrande, varmt badevand og bragende 
sol.  
 

HGF arrangerer deltagelse i festivalen med HGF GymTeam, HGF Dans, HGF Smølferne, HGF 
Frie Mænd og HGF ManneGym.   
 
Der arrangeres rejser til Italien med fly til Milano og bus til Riccione. Afgang fra Københavns 
lufthavn er søndag den 28. juni kl. 08.25. Hjemkomst til Københavns lufthavn er lørdag 
den 4. juli kl. 18.25. 
  
Indkvartering er en del af det arrangement, som festivalarrangørerne tilbyder. Det er på 2- eller 
3-stjernede uspecificerede turisthoteller i 2-, 3- eller 4-sengs værelser og omfatter seks 
overnatninger, fuld kost (eksklusive drikkevarer, dog med vand inkluderet). 
  
Deltagelse i festivalen dækker lokal transport med bybusser, adgang til åbnings- og afslutnings 
ceremonien, adgang til øvrige opvisninger og den officielle T-shirt. 
 
Den samlede pris for hele arrangementet i 2-stjernet hotel er 6.200 kr. og i 3-stjernet hotel 
7.000 kr. 
 
Da der ofte er nogle der selv vil sørge for transport er prisen excl. fly og bus hhv. 3.200 kr. for 2-
stjernet og 4.000 kr. for 3-stjernet hotel. Det er et krav, at man booker hotel sammen med 
festivalen.  
 
Tidsfrister: 

• Tilmelding og betaling sker via HGF’s hjemmeside,(1000,-) hvor du vælger Tilmelding 
Hold – Festival del Sole 1. rate med betaling via Dankort senest 10. oktober. 

• Betaling af anden og tredje rate 1.800 kr. senest den 15. januar og 15. marts 
• Betaling af rest beløb senest 2. maj..  
• Betaling sker via HGF’s hjemmeside, hvor du vælger Tilmelding Hold - Festival del Sole 

2. rate hhv. 3. rate samt restbetaling afhængig af valgt transport og hotel pakke. 
 
 
Al officiel information om festivalen kan findes på www.festivaldelsole.it 
 
Venlig hilsen 
 
Kjeld Fenger 
fenger@post11.tele.dk 


