
1. Penzión Kokava, Štúrova 2, 950 05 Kokava 
nad Rimavicou  
(voľné len noc z 13 na 14.7) 
kont.osoba: p. Katreniak 
tel.č.: +421 907 81 65 62 
http://www.penzion-kokava.sk/  
posledné izby: 2 x 3 lôžková (spoločné sociálne 
zariadenie), ideálne pre skupiny 3-6 ľudí 
cena: od 13  € osoba/noc  
vzdialenosť od súťaže: 5 km 
heslo: 3D maratón (lukostrelci) 
 
2. Chata Hámor  
(voľné len noc zo 14 na 15 júl) 
Kokava nad Rimavicou 
kontaktná osoba: Renáta Žitňáková 
tel. č. +421 47 429 31 14; 0905 81 10 55 
http://www.chatahamor.sk/ 
možnosť ubytovania pre: 80 ľudí  
12 € osoba/noc 
vzdialenosť od súťaže: 9,5 km 
heslo: 3D maratón (lukostrelci) 
 
3. Penzión Family  
(voľné aj noc z 13 na 14.7 aj 14 na 15.7) 
Kokava nad Rimavicou - Línia 
tel. č. +421 908 60 44 44; +421 47 429 57 70 
www.penzionfamilykokava.sk 
možnosť ubytovania pre: 45-55 ľudí 
14 € osoba/noc 
vzdialenosť od súťaže: 15 km  
heslo: 3D maratón (lukostrelci) 
 
4. Privát Kokava nad Rimavicou 1315/29 
(voľné aj noc z 13 na 14.7 aj 14-15.7) 
kontaktná osoba: p. Pisoň 
tel. č. +421 47 429 31 35; +421 918 39 21 19 
možnosť ubytovania pre: pre  11 ľudí - 
najlepšie ak sa prihlási viac osob z  jedného 
klubu, alebo tí čo sa poznajú, resp. izby sú pre 
počet ľudí nasledovné (2,3,3,3)  
12 € osoba/noc  
vzdialenosť od súťaže: 7 km 
heslo: 3D maratón (lukostrelci) 
 
 
 
 
 
 
 

5. Chatka Kokava nad Rimavicou – Turistická 
dedina Línia   
(voľné aj noc z 13 na 14.7 aj 14-15.7) 
kontaktná osoba: p. Gaštan 
tel. č. 0905 12 64 48 
možnosť ubytovania pre: 5 ľudí 
60 € chata/noc + energie cca 5 € deň 
vzdialenosť od súťaže:  terénne auto 4 km, 
bežné auto 16 km 
heslo: 3D maratón (lukostrelci) 
 
6. Turistická ubytovňa Vepor Klenovec (voľné 
aj noc z 13 na 14.7 aj 14-15.7) 
tel. č. 0910 924 350 
www.ulicky.sk 
možnosť ubytovania pre: 24 ľudí 
7,33 - 13,33 € osoba/noc 
vzdialenosť od súťaže: 15 km 
heslo: lukostrelci 
 
7. Chata Ipeľ Kokava nad Rimavicou, Línia 
(voľné aj noc z 13 na 14.7 aj 14-15.7) 
kont.osoba: Čanková 
tel.č.: +421 905 71 43 20 
cena od 10  € osoba/noc  
vzdialenosť od súťaže: 15 km 
heslo: 3D maratón (lukostrelci) 
 
8. Hotel Royal *** a chatky v blízkosti hotelu 
(voľné aj noc z 13 na 14.7 aj 14-15.7) 
recepcia, rezervácie: Tel.: +421 (45) 5 320 176, 
Mobil: +421 917 769 347  
http://www.hotelroyal.sk/sk/  
izby hotel: 2 a 3 lôžkové (2 + 1 prístelka) od 55 
€ osoba/noc (vr. raňajok+1 hod. vstup do 
wellness) 
chatky: 6-8 miestne (min. obsadenie chatky 4 
ľudia) cena od 12 € osoba/noc  
vzdialenosť od súťaže: 25 km 
 

  

 

 


