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PROVENCEN KEITTIÖKURSSIT 2018 

 

Keittokoulu Bandolin viinialueen sydämessä. Tänne on entisöity 1200-luvun luostarista 

ylellisen kauniin maalaishotelli, hostellerie, runsaine palveluineen. Omistajaperheelle on 

annettu monta kunniamerkkiä, tähteä ja mainintaa hyvästä ruoasta. 

 

Keittiökurssilaisen palaute kesken kurssin: 

”Kurssi on ylittänyt odotukset! Terveisin ja vatsa herkkuja pullollaan…” 

 

 

Provence 

 

Provence on tunnettu etenkin kauniista maisemistaan, auringonpaisteesta, oliivipuista, 

laventelista, yrteistä, mistraalituulesta ja Pagnolin kuvauksista elämästä Provencessa. 

Suurimpia kaupunkeja ovat Marseille, Avignon, Nizza. 

 

Provencen keittiö on monipuolinen runsaasti vihanneksi ja yrttejä sekä oliiviöljyä käyttävä 

keittiö. Viineistä viljelyalaa Provencessa on kaikkiaan 25 000 hehtaaria. Alueen tuotannosta 

25 prosenttia on punaviinejä, 70 prosenttia rosé-viinejä ja 5 prosenttia valkoviinejä. 

Kuuluisimpia viinialueita on Bandol ja Cassis sekä Côtes de Provence.  

 

 
 

 

Hostellerie Bérard et Spa***+ 

Rue Gabriel Péri – 83740 La Cadière d’Azur 

tél. +33 (0)4 94 90 11 43 

 

Tasokas ja viihtyisä hotelli luonnonkauniissa 

keskiaikaisessa Cadièren kylässä Bandolin 

viinialueella. Hotelliin kuuluu useampi 

rakennus ja kaikki sen huoneet ovat 

yksilöllisesti sisustettuja. Pääosa 

rakennuksesta on historiallinen, vuodelta 

1100. Hotellin ravintola on keväällä 2006 

saanut Michelin-tähden, viinikellarissa 

laajasti paikallisia viinejä. Marseillen 

lentokenttä 70km, Nizzan lentokenttä 

165km, Toulon 21km. 

http://www.pamplemousse.fi/
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Hotellissa avattiin keväällä 2007 upea roomalais-

tyyppinen spa, jossa on mahdollista valita useiden 

hoitopakettien välillä. Hotellissa oma uima-allas, 

parkkihalli, sauna, 2 ravintolaa, baari, 2 

seminaaritilaa. Hotelli järjestää myös keittokursseja 

ja akvarellimaalauskursseja. 

 

Hotellin omistaa Bérardin perhe. Isä ja poika ovat 

Michelin-ravintolan keittiömestareita ja poika Bérard 

sai vuonna 2013 nuoren innovatiivisen kokin 

palkinnon Ranskassa. Hotellilla on keittiöpuutarha ja 

muut raaka-aineet noudetaan paikallisilta toreilta. 

 

 
 

Provencen keittiökurssi 5 yötä: 

Kokkikurssi Michelin-kokin johdolla Bandolin viinialueella Hostellerie Bérardilla. Kurssilla 

tutustut Provencen keittiön raaka-aineisiin sekä valmistustapoihin. Kokkausta aamupäivisin, 

yhteinen lounas nautitaan sään salliessa terassilla, iltapäivällä yhteistä ohjelmaa ja illat vapaat.  

 

Kurssi alkaa saapumissunnuntaina yhteisellä illallisella ja päättyy seuraavana perjantaina 

aamiaiseen. Kurssin sisältyvät lisäksi ao. ohjelman lisäksi vierailu Bandolin alueen 

viinitilalla, oliivitarhalla sekä hunajatilalla. Mukaasi saat kurssin päätyttyä reseptikirjan. 

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Esimerkkiohjelma: 

 

Sunnuntai: Saapuminen hotelliin ja illallinen (juomat lisämaksusta).  

 

Maanantai: Buffet-aamiainen. Kurssilla tutustutaan puutarhan antiin, tyypillisiin Provencen 

kasviksiin ja vihanneksiin sekä yrtteihin. Jokainen saa oman kokinhattunsa sekä esiliinan. 

Lounas (juomat sisältyvät hintaan).  

 

Tiistai: Buffet-aamiainen. Käynti Sanary sur 

Merin torilla ja kalaostoksilla satamassa. Päivän 

lounaaksi valmistetaan kala-ateria. 

 

Keskiviikko: Buffet-aamiainen. Vihanneksista 

valmistetaan mitä erilaisimpia ruokia: täytettyjä 

vihanneksia, munakoisokaviaaria jne. Lounas. 

 

Torstai: Buffet-aamiainen. Viimeinen päivä 

omistetaan jälkiruoille. Diplomien jako. 

 

Perjantai: Buffet-aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. 

 

 
 

 

Keittiökurssin ajankohdat 2018:  
Huhtikuu: 15.–20.4.2018  

Toukokuu: 13.–18.5.2018  

Kesäkuu: 10.–15.6.2018 

Heinäkuu: 1.–6.7.2018 

Syyskuu: 2.–7.9.2018 

Lokakuu: 7.–12.9.2018  

 

Hinnat 2018: 
1494 € / hlö, kun majoitus 2hh, seuralainen samassa huoneessa (ei-kokkaava) 895 € 

1612 € / hlö, kun majoitus 2hh kesä/heinäkuussa, seuralainen 915 € 

1824 € / hlö, kun majoitus 1hh 

1934 € / hlö, kun majoitus 1hh kesä/heinäkuussa 

Lisäyöt mahdollisia ennen/jälkeen kurssin. 

http://www.pamplemousse.fi/
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Hinnat sisältävät: 

• Sunnuntain tervetuliaisillallisen (ilman juomia) 

• 5 yöpymistä (su-pe) 

• 5 buffet-aamiaista 

• 4 päivän keittokurssin 

• 4 lounasta viineineen 

• 4 aamu- tai iltapäivävierailua paikallisille oliiviöljy-, juusto- viinitiloille 

• Kurssin reseptit 

• Kurssidiplomin 

• Yhden sisäänpääsyn hotellin spa-osastolle (kesto 1h). 

Hintaan ei sisälly matkoja. Matkaan on mahdollista lisätä öitä joko ennen kurssia tai sen jälkeen. 

Mukaan voi lähteä henkilö, joka ei osallistu itse keittokurssille. Hotellille pääset yksityisillä 

kuljetuksilla (tilaamme etukäteen), vuokra-autolla (voimme varata etukäteen) tai junalla ja 

taksilla (muutama km). Kurssipäivä loppuu yleensä noin kello 15.00, joten sinulle jää aikaa 

myös omiin paikallisiin vierailuihin tai hemmotteluun hotellin kylpylässä. Mahdollisuus 

vuokrata polkupyöriä hotellin kautta. 

 

Matkan hinta sisältää: 

• Majoituksen hotellissa 5 yötä  

• Buffet-aamiaiset 

• Paikalliset turistiverot  

• Keittiökurssin 4 pv Michelin-kokin johdolla 

• Saapumisillan illallisen, juomat lisämaksusta 

• Lounaat kurssin aikana, juomat sisältyvät hintaan 

• Kurssiin kuuluvat tarvikkeet ja vierailut 

• Kurssin reseptit 

• Kurssidiplomin 

• Yhden sisäänpääsyn hotellin spa-osastolle 

• Alv 

• Matkan yksilöllisen suunnittelun ja toteutuksen 

• Marseillen ja Provencen kartan ja kaupunki-infot 

http://www.pamplemousse.fi/
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Matkan hinta ei sisällä: 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 

• Lentoja ja muita kuljetuksia paikan päälle 

• Illallisia (paitsi su) 

• Kurssin palvelumaksuamme 24 € / hlö 

• Lisäyöt ja polkupyörät lisämaksusta 

 
Hintaperuste: 

Kaikki hinnat perustuvat tarjouspäivänä vahvistettuihin. Hinnat ovat sitoumuksetta. Kurssipaikka 

saatavuuden mukaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.  

 

Ranskan turistivero, taxe de sejour  

Ranskassa on majoittajalla oikeus periä ns. turistivero (n. 1 € / yö / yli 13-v). Tämä turistivero 

maksetaan paikan päällä hotellin vastaanottoon. 

 

Matkan peruutusvakuutus 

Mahdollista sairastapausta varten edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon 

sisältyy myös matkan peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava 

vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.  

 

Matkan varausehdot 

Matkasopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy Pamplemoussen antaman matkatarjouksen. Varauksen 

yhteydessä maksaa asiakas varausmaksun 30 % kokonaishinnasta sekä palvelumaksun 24€/hlö. Jos 

maksu myöhästyy eräpäivästä, peruuntuu paikka välittömästi. Mahdollisesta matkavahvistuksen 

jälkeisestä peruutuksesta tai muutoksesta peritään todelliset kulut sekä palvelumaksu 24€/hlö. 

Loppumaksun eräpäivä on 40 päivää ennen lähtöpäivää.  

 

Peruutusehdot 

Maksettu varausmaksu sekä palvelumaksu pidätetään asiakkaalta aina. Jos asiakas peruuttaa varauksensa 

36 päivää ennen matkan alkua palautetaan hänelle puolet matkan kokonaishinnasta vähennettynä 

toimistokuluilla. Jos asiakas peruuttaa 35-0 päivää ennen matkan alkua ei palautuksia anneta.  

 

Omatoimimatka 

Koska kyseessä on omatoimimatka sitoutuu matkustaja itse tarvittaessa tarkistamaan mahdolliset 

aikataulumuutokset ja huolehtimaan, että hän saapuu hotellille ennen 19.00 (tai ilmoittaa myöhäisestä 

saapumisesta). Maan poliittisesta tilanteesta kertovat sivut www.formin.fi ja eri maiden 

terveystilanteesta puolestaan. www.thl.fi.  

 

Muutokset 

On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkadokumenttien 

kirjoittamisen jälkeen. Mikäli matkaohjelmaan tehdään muutoksia veloitamme todelliset muutoskulut.  

 

Matkanjärjestäjän vastuu 

Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien 

yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä esitteessä 

esitettyjen matkojen onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force 

majeure"-tapauksissa, esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa selkkauksissa 

tai muissa vastaavissa tilanteissa. Ranskan maapaketti ei ole valmismatka. Ranskaan siirtymisestä 

vastaa asiakas itse.  

 

Pamplemousse oy on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04). 

Yleiset valmismatkaehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi. Mikäli tässä vahvsituksessa ja edellä mainituilla nettisivuilla olevissa ehdoissa 

on eroavaisuutta noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa annettuja erityismatkaehtoja. 
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