
DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
Info: www.uspza.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

4167/3). –
organizace Pardubického kraje. lu.

Arboretum se nachází pod hradním kopcem s vrcholem s 
výškou 545,7 m. n. m. 

domluvit mailem nebo telefonicky v našem 

ve

skupinové exkurze, ve velkém sále naší 
kaple (informace za pomoci audiovizuální techniky). 
Informace v
elektr
v sekcí Arboretum Žampach.

POZVÁNKA K

zveme Vás k procházce naším zámeckým areálem 
za poznáním. Obyvatelé Domova pod hradem 
Vám takto nabízí možnost nahlédnout do svého 

úsilí  a snahu s

k nám 

vodní a novou výsadbu dendrologicky 

rozloze seznámit s mnoha zajímavými druhy 

Arboretum a zámecké parky na Žampachu js
domluvit mailem nebo telefonicky.

V arboreta 
zahrnuje mimo jiné poznávací okruh, na jehož stanovištích jsou k dispozici základní informace (texty, obrázky a fotografie) celkem o 

nují cca 
550

KONTAKT

a internetový klub Žampach:
Vedoucí TIC: mobil: 604 846 410, tel. , 524 ,  E-mail: info@uspza.cz
Domov pod hradem Žampach: E-mail podatelna uspza@uspza.cz
Telefony : (+420) 465 618 184, (+420) 465 618 134, GSM (+420) 603 569 564, GSM (+420) 736 472 759 a (+420) 736 472 758
FAX .): (+420) 465 618 137, FAX (server): (+420) 465 618 010, Server jen pro SMS zprávy: (+420) 605 244 309
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