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Z WIZYTĄ W KONSTANCINIE – SPOTKANIE Z TAMARĄ ŁEMPICKĄ, 
ŻEROMSKIM…i innymi ciekawostkami  

 
Wyjazd z Warszawy spod PKiN o godz. 9:00 podstawienie autokaru o godz. 8:45 i przejazd do Konstancina:  

• VILLA LA FLEUR – I CZ. – ZWIEDZANIE WYSTAWY TAMARY ŁEMPICKIEJ – jednej z najwybitniejszych artystek 

światowego formatu. Konstancińska odsłona ekspozycji jest  kontynuacją niektórych wątków zaprezentowanych  

w Lublinie, wprowadzając zarazem nowe. Wzbogacona została przy okazji o dodatkowy zestaw dzieł artystki,  

nie eksponowanych na poprzedniej wystawie. 

• ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM VILLI LA FLEUR – II CZ. – w grupach do 25 os.  - unikatowego miejsca na mapie 

polskiego muzealnictwa. Fundamentem zbiorów prywatnego muzeum jest twórczość polskich i żydowskich artystów 

kojarzonych z École de Paris (Szkoła Paryska). Muzeum składa się z dwóch budynków ekspozycyjnych, oddzielonych 

parkiem rzeźb. Zarówno budynki muzealne w obecnym kształcie, jak i zakres zbiorów w nich prezentowany stanowią 

wynik wieloletniej kolekcjonerskiej pasji Marka Roeflera. 

• MUZEUM STEFANA ŻEROMSKIEGO – ZWIEDZANIE POD OPIEKĄ KUSTOSZA obiektu, w którym pisarz spędził 

najszczęśliwsze lata swojego życia. Willę traktował jako „schronienie na świecie” dla ukochanej córki Moniki.  

Co więcej, powstały tu takie dzieła, jak „Przedwiośnie”, „Wiatr od morza”, czy „Uciekła mi przepióreczka”. 

• SPACER PO KONSTANCINIE śladem ciekawej zabudowy, krótka wizyta w Parku Zdrojowym oraz przejazd w stronę 

Starej Papierni – przykład zrewitalizowanej przestrzeni historycznej  

• W ciągu dnia przerwa na kawę / herbatę / przekąskę – we własnym zakresie  

Powrót do miejsca wyjazdu pod PKiN w godzinach popołudniowych / wieczornych  

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie 
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CENA: DLA GRUPY MIN. 25 osób – 125 zł /os.  
 

Cena zawiera: 

⚫ przejazd autokarem turystycznym wyposażonym w klimatyzację, DVD, WC 

⚫ opiekę pilota - przewodnika na całej trasie wycieczki 

⚫ realizację programu (bilety wstępu, opiekę przewodników miejscowych – w zwiedzanych wnętrzach) + zestawy 

słuchawkowe  

⚫ ubezpieczenie NNW (na sumę 10 000 zł) 
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