
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

30 km od Krakowa przy trasie na Sandomierz  

 

Nasz Dom mieści się w pięknym,  

gotycko-barokowym budynku dawnego 

klasztoru norbertańskiego,  

którego początki sięgają połowy XII wieku. 

Obiekt, położony na wzgórzu w zakolu Wisły,  

jest miejscem unikalnym –  

jednym z najstarszych, a zarazem 

najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków 

polskiej architektury sakralnej. 

Kontakt i rezerwacja: 

Dom Rekolekcyjny św. Norberta 

Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko 

tel. 668 864 709; 668 864 747 

e-mail: recepcja@hotelswnorberta.pl 

www.domnorberta.pl 

Dom Rekolekcyjny św. Norberta 

 jest wspaniałym miejscem,  

w którym można doświadczyć  

duchowej odnowy i dogłębnego spojrzenia 

na własne życie.  

Zapraszamy pielgrzymów,  

grupy zorganizowane, wspólnoty,  

osoby duchowne, siostry zakonne  

i tych, którzy chcą zaczerpnąć sił w miejscu 

o blisko 900-letniej historii. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

W Domu Rekolekcyjnym św. Norberta oferujemy: 

 noclegi w pokojach 1, 2 i 3-osobowych (do dyspozycji 
oddajemy 27 komfortowych, klimatyzowanych pokoi, 
wyposażonych w łazienkę, TV, bezprzewodowy internet); 
możemy przyjąć 51 osób w układzie standardowym, a 70 
przy wykorzystaniu dostawek 

 całodzienne wyżywienie 

 dwie sale restauracyjne w stylowych pomieszczeniach 

 dwie sale spotkań: Sala św. Norberta (max. 100 osób) i Sala 
Opata (max. 50 osób) 

 salę klubową wyposażoną w kino domowe oraz aneks 
kuchenny 

 kaplicę 

 czytelnię 

 wirydarz spacerowy, ogród z alejkami i altaną, miejscem na 
grill i ognisko 

 monitorowany parking 

 do dyspozycji gości oferujemy bezpłatnie rowery 

 stwarzamy też możliwość zwiedzenia z przewodnikiem 
Sanktuarium Matki Boskiej Hebdowskiej oraz pomieszczeń 
klasztornych z prezentacją jego ciekawej historii 

 

Kontakt i rezerwacja: 

Dom Rekolekcyjny św. Norberta 

Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko 

tel. 668 864 709; 668 864 747 

e-mail: recepcja@hotelswnorberta.pl 

www.domnorberta.pl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obiekt położony jest w atrakcyjnym miejscu, w niewielkiej odległości od: 

 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach  

 Opactwa Benedyktynek w Staniątkach 

 Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie  

 Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie 

 

Historyczną i zarazem kulturalną atrakcją naszego obiektu są:  

 kolebkowe ceglane piwnice wystawiennicze wraz z karcerem, czyli 
dawnym więzieniem, z zachowanymi oryginalnymi inskrypcjami z 
XVII w., 

 polichromowane sale konferencyjne,  

 ekspozycja murów gotyckich z elementami wątku wendyjskiego, 

 polichromie przedstawiające portrety norbertanów, których 
obserwacja możliwa jest w przeszklonej posadzce I piętra,  

 renesansowy plan miasta w pomieszczeniu recepcji.  

 

Prosimy o kontakt  
– wycenimy i przygotujemy  

dla Państwa dedykowaną ofertę! 

Kontakt i rezerwacja: 
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