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Vítejte v Žamberku, bráně do Orlických hor.
Město leží v údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce 465 m n.m.,
v severovýchodní části Pardubického kraje, dostupné je po silnici
1/11, 60 km od Pardubic a 55 km od Hradce Králové. V současné době
má asi 6100 obyvatel.
Město vzniklo asi ve 2. polovině 13. století na místě původní slovanské osady při staré cestě vedoucí z Čech do Kladska a na Moravu.
Zakládací listina se bohužel nedochovala.
Jako doklad dovednosti starých mistrů i místních umělců můžete
ve městě zhlédnout zachovalé sochy, historické stavby a množství
sakrálních památek. K nejvyhledávanějším místům patří Tyršova
rozhledna, kostel sv. Václava s novými zvony, městské muzeum a rozsáhlý zámecký park, ale také místní pivovar, kde můžete ochutnat
pivo značky Žamberecký Kanec.
Žamberk je příjemným místem pro klidně strávenou aktivní dovolenou či víkend v krásné přírodě, protkané propracovanou sítí turistických a cykloturistických tras. Na nich můžete poznat zajímavosti okolí
a malebnost místní krajiny, součást Přírodního parku Orlice.
Sportovní vyžití na vás čeká ve Sportovním areálu Pod Černým lesem,
který se nachází na břehu půvabné řeky Divoké Orlice, přesto nedaleko centra města.
Rybařit můžete v řece Divoké Orlici nebo na blízké Pastvinské přehradě, jezdit na koni lze v Žamberku nebo v Kunvaldě.
V zimě se Žamberk stává výchozím místem pro lyžování v Dlouhoňovicích, Českých Petrovicích, Čenkovicích, Červené Vodě nebo v Říčkách v O.h. Za příznivých sněhových podmínek najdete upravené
běžecké trasy také přímo v Žamberku a jeho okolí.
Město Žamberk vám nabízí využití dalších služeb ve městě, sportovní
a kulturní zařízení, stravovací a ubytovací kapacity a na ně navazující
další služby pro návštěvníky.
Zavítejte tedy do Žamberka, městečka v podhůří Orlických hor, kde
na vás čeká jak klid a pohoda, tak možnost aktivního odpočinku.

Zajímavá místa v Žamberku
Tyršova rozhledna - byla postavena v r. 1932, vysoká 20 m,
při výborné viditelnosti lze spatřit Krkonoše
Kostel sv. Václava - nejstarší zmínka o něm je z r. 1352, v r. 2000
a 2001 byly ve věžích zavěšeny nové zvony
Městské muzeum - založeno v r. 1911, ve stálé expozici najdete
starou lékárnu, loutky a další historické předměty
Židovský hřbitov - založen patrně kolem r. 1700, v ohelu se
nachází malá expozice o Židech
Domek Prokopa Diviše - rodiště českého vynálezce bleskosvodu,
u domku maketa bleskosvodu
Hasičské muzeum - hasičská technika a vybavení hasičů od r. 1820
až do současnosti
Zámek - stavba z r. 1575 s krásnými pískovcovými portály na
nádvoří, součástí zámku je zámecká kaple, zámek není přístupný
veřejnosti
Radnice - klasicistní budova z r. 1810, od r. 1814 zde sídlí zástupci
města, vstupní schodiště a znak města nad vchodem jsou z pískovce
Mariánské sousoší - morový sloup je monumentální pískovcovou
stavbou uprostřed náměstí

Muzeum starých strojů - rekonstrukce parních strojů, expozice
automobilů a motocyklů 20. století
Pivovar Žamberk - kvasnicové pivo a další výrobky z piva,
možnost domluvit prohlídku

Turistické cíle v okolí Žamberka
Zemská brána - přírodní rezervace v nádherném údolí
Divoké Orlice, naučná stezka vás seznámí s Pašeráckou lávkou,
Ledříčkovou skálou, kamenným mostem a jinými zajímavostmi
tohoto místa
Přehrada Pastviny - koupání, půjčovna šlapadel, kánoí
a kajaků, půjčovna koloběžek, turistický vláček, Adrenalin
centrum, rybářství
Hrad Litice -gotický hrad založený koncem 13. století, největší
slávu zažíval v dobách krále Jiřího z Poděbrad, z původního
hradu se dochovala část paláce a hradní věž s vyhlídkou
Potštejn - zámek a zámecký park Bubákov, zřícenina hradu,
tábořiště s restaurací, možnost jízdy na koních
Častolovice - zámek, zámecký park s oborou s bílými daňky,
zvěřincem, dětským hřištěm

Kaple sv. Rozálie - raně barokní kaple z roku 1682

Letohrad - Muzeum řemesel, Muzeum a světnička Járy Cimrmana,
zámek, zámecký park s voliérou exotických ptáků a strašidelnou
jeskyní, v létě noční strašidelné prohlídky

Divišovo divadlo - budova z r. 1926, centrum kulturních akcí
ve městě

Dělostřelecká tvrz Hanička a rozhledna Anna - rozhledna je
volně přístupná a stojí nedaleko pevnosti

Kaplička Pod Suticí - na soutoku Divoké Orlice a Rokytenky

Dělostřelecká tvrz Bouda - jediná dokončená dělostřelecká
tvrz bez poválečných úprav

Kašna - zdobená bronzovou plastikou Nymfy a Kentaura

Sportovní areál Pod Černým lesem - součástí areálu je aquapark
s tobogány, vířivkou, plaveckým a dětským bazénem, dětské hřiště,
minigolf, tenisové kurty, krytá tenisová hala, posilovna, squash,
bowling, půjčovna kol, koloběžek a kolečkových bruslí, kluziště na
bruslení, kemp, restaurace a jiné možnosti vyžití
Aeroklub Žamberk - nabízí turistické lety nad Žamberkem a okolím
Skatepark, dopravní hřiště a dětská hřiště - pro volný čas dětí
a mládeže
Solná jeskyně - možnost relaxace

Sportareál České Petrovice - nabízí zimní a letní sportovní
a adrenalinové aktivity vhodné i pro rodiny s dětmi
Kunvald - naučná stezka Žamberk-Kunvald, Domek Na Sboru
s expozicí o Jednotě bratrské
Dlouhoňovice - „Výhledna“ - první rozhledna, do jejíhož nitra se
schází po schodech dolů, naučná stezka „Cesta lesem“
Cyklostezky - Žamberk – Líšnice, Žamberk – Letohrad,
Letohrad – Ústí nad Orlicí

