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AIKUISTEN KIELIKURSSIT NIZZA 2019 

 

Pamplemousse on ranskalaiseen kulttuuriin ja ranskan kieleen erikoistunut suomalainen 

yritys, ja on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04).   

 

Pamplemoussen kautta kielikurssia varatessasi: 

- Voit valita lähtöpäivän toiveesi mukaisesti, kurssit alkavat maanantaisin 

- Voit saapua paikalle jo kurssia aikaisemmin tai yhdistää kielikurssin halutessasi 

toiseen lomapalveluumme 

- Ensimmäisen kielikokeen teet kauttamme jo heti tilauksen jälkeen Suomessa 

- Saat kotiin postitse kurssi- ja majoitusinfon sekä lentoliput (jos tilattu kauttamme) 

- Saat ohjeet kurssille ja majoitukseen saapumisesta 

- Autamme sinua mahdollisissa kysymyksissä matkaasi koskien 

 

Kurssien lisätiedustelut ja varaukset: Pamplemousse Oy, p. (09) 455 1121, matkat@pamplemousse.fi  

 

Pamplemousse on perustettu vuonna 2004. Pamplemousse on ainoa Ranskaan erikoistunut 

matkatoimisto Suomessa, ja toimitusjohtaja Henni Lieto-Pihlajaoja on saanut Ranskan valtion 

myöntämän ritarimerkin ansiokkaasta työstä Ranskan matkailun ja kulttuurin saralla. 

Kielikurssit niin nuorille kuin aikuisillekin ovat olleet tarjonnassamme alusta alkaen. 

 

Pamplemoussessa tutkitaan matkalla olleiden tyytyväisyyttä asteikolla 0 – 5. Yli puolet 

asiakkaistamme antaa kiitettävän arvosanan (5) matkakokonaisuudestaan!  

 

 

Nizza 

 

Yksi Välimeren historiallisimmista kaupungeista. Rantabulevardi houkuttelee nauttimaan auringosta 

ja ihmisistä, lenkkeilemään, syömään pain de chocolat’ta... Nizza on ostosmatkailijoiden suosikki.  

 

Nizza kuului vuoteen 1860 saakka Italiaan, mikä näkyy 

vanhankaupungin kauniista italialaistyylisestä 

arkkitehtuurista. Nizzaan alkoi muuttaa taiteilijoita 1920-

luvulla, ja kaupungissa onkin useita huomattavia 

taidemuseoita (mm. Matisse ja Chagall). Vieux Nice (Vanha 

Nizza) on ihastuttava kujasokkelo baareineen, ravintoloineen 

ja pikkukauppoineen. Paljon kulttuuritapahtumia ja 

helmikuussa suuret karnevaalit.  
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Kielikoulu : 

France Langue Nice, 65 Boulevard Auguste Raynaud, 06100 Nice 

tél. +33 (0)4 93 13 78 88 

 

France Langue Nice sijaitsee kaupungin keskustassa rauhallisessa Libération-Borriglionen 

korttelissa. Paljon kauppoja ja ravintoloita lähietäisyydellä. Noin 3 km merenrantaan ja 

vanhaan kaupunkiin, rautatieasemalle Nice Ville 2 km. Koulussa 7 luokkahuonetta kahdessa 

kerroksessa, ilmainen langaton internet-yhteys, tietokonehuone, lounge, puutarha. Minimi-

ikäraja 17 vuotta.   

 
Opiskelu tapahtuu 8-12 hengen pienryhmissä. Oppitunnin pituus 45 min. Voit olla aivan 

aloittelija tai jo pidemmälle opinnoissa edennyt; jokaiselle löytyy omantasoinen ryhmä. 

Opiskelussa keskitytään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun ja ymmärtämiseen. 

 

 
 

Pienellä lisämaksulla kurssilaisella on mahdollisuus osallistua oppituntien jälkeen sekä 

viikonloppuna kielikoulun tarjoamiin kulttuuritapahtumiin (teatteri, musiikki, taide, keittiö 

jne). Iltapäivien retket vaihtelevat joka viikko vuodenajan mukaan. Retket varataan ja 

maksetaan paikan päällä. 

 

Kurssien alkamisajat: 

Kurssit alkavat joka maanantai, ellei kurssikuvauksen kohdalla toisin mainita. Opiskelija 

ilmoittautuu kielikoulussa ensimmäisenä maanantaina klo 9.00, jolloin tehdään tasotesti 

(vaikka itse kurssi alkaisikin vasta iltapäivällä / tiistaina). 

 

Aivan aloittelijat voivat tulle kurssille vain 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 29/04, 27/05, 17/06, 

01/07, 15/07, 29/07, 12/08, 02/09, 30/09, 28/10 ja 25/11/2019.  

 

Kansalliset vapaapäivät (jolloin ei opetusta eikä tunteja korvata):  

01/01, 22/04, 01/05, 08/05, 30/05, 10/06, 15/08, 01/11, 11/11. Joulun ja uuden vuoden tauko 

21/12/2019 – 05/01/2020. 

 

Kurssit: 

Valittavana on perus- ja intensiivikursseja, missä oppituntien lukumäärässä ja sisällössä 

vaihtelua. Perus- ja intensiivikurssit on mahdollista varata myös pitkäksi ajaksi (yli 12 viikkoa). 
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Lisäksi valittavana on peruskurssiin liitettäviä lisäkursseja, joiden opetus iltapäivällä. 

Lisäkurssien teemat liittyvät urheiluun, hyvinvointiin ja lifestyleen: fitness, sukellus, tennis, 

keittiö, kulttuuri. Iltapäivien lisäkursseilla opetuskieli on ranska.  

 

• Peruskurssi (standard) 

20 oppituntia viikossa, opiskelua ti-pe klo 8.45 – 12.45 tai ma-pe klo 13.45 – 17.00. 

Kesäaikaan ma-pe klo 16.15 – 19.30. Peruskurssin opetusaika aamupäivä/iltapäivä määräytyy 

kurssilaisen tason ja vapaiden paikkojen mukaan. 

 

• Intensiivikurssi 1 (Intensive) 

26 oppituntia viikossa (20 oppituntia ja 3 x 2 

oppitunnin lisäopetus), lisätunnit maanantaisin klo 

13.45 – 15.15 tai/ja 15.30 – 17.00, tiistaisin, 

torstaisin ja perjantaisin klo 13.45 – 15.15. 

Lisätunneilla keskitytään kielelliseen ilmaisuun. 

 

• Intensiivikurssi 2 (Super intensive) 

30 oppituntia viikossa (20 oppituntia ja  

5 x 2 oppitunnin lisäopetus), lisätunnit 

maanantaisin klo 13.45 – 15.15 tai/ja 15.30 – 

17.00, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 13.45 – 15.15. Lisätunneilla keskitytään kielelliseen 

ilmaisuun ja kulttuurintuntemukseen. Vaaditaan vähintään kielen taso A2.  

 

• Peruskurssi + yksityistunteja (combiné) 

20 oppituntia viikossa, opiskelua ti-pe klo 8.45 – 12.45 tai ma-pe klo 13.45 – 17.00. Lisäksi 

valintasi mukaan 6 tai 10 yksityistuntia viikossa. Yksityistunneilla keskitytään omien 

toiveidesi mukaan sanastoon, kielioppiin, kirjoittamiseen, puhumiseen jne. 

 

• Peruskurssi + Ammattisanastoa työelämään 

Tarvitsetko ranskaa työssäsi? Valitse ammattikurssi 26 tai 30 oppituntia viikossa (peruskurssi 

20 oppituntia + yksityiset lisätunnit). Lisätunneilla keskitytään kielitaidon parantamiseen 

työelämässä kurssilaisen omista lähtökohdista. Valittavana talousranska, juridinen ranska, 

lääketieteen ranska, diplomaattiranska tai matkailualan ranska. Kursseilla vaaditaan vähintään 

kielitaso A2 (ei aivan aloittelija). 
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• Ranskan kielen opettajien kesäkurssi 

Päivitä tietotaito nyky-Ranskasta ja alati muuttuvasta ranskan kielestä, kehitä opetusmetodeja 

ja kehity opettajana. Kurssi keskittyy ranskan opettamiseen vieraana kielenä, ja kurssilta saat 

ja kurssin aikana preparoit valmista materiaalia opetukseesi. Sekä suullisia että kirjallisia 

harjoituksia. Kurssi sisältää myös kulttuurivierailuja ja –ohjelmaa Nizzassa. Pienet ryhmät. 

Kurssille vaaditaan taso B2. Kahden viikon kurssi 15.7 – 26.7.2019. 

 

• Peruskurssi + FITNESS  

20 ranskan kielen oppituntia viikossa tiistaista perjantaihin aamupäivisin + hyvinvointisporttia 

3 kertaa viikossa ma, ti ja pe (2,5 h kerrallaan klo 13.30 – 16.00) iltapäivällä. Tapaamispaikka 

Place Massénalla. Iltapäivien sisältö mm. circuit training, kuntosali, jalkapallo, juoksu, 

venyttely, rantalentopallo jne.  

 

• Peruskurssi + SUKELLUS  

20 ranskan kielen oppituntia viikossa tiistaista perjantaihin aamupäivisin + sukellusta 4 kertaa 

viikossa (3h kerrallaan) klo 14.30 – 17.30. Ei vaadita aikaisempaa sukelluskokemusta tai 

omia varusteita. Mahdollisuus saavuttaa taso PADI Scuba Diver tai PADI Open water diver. 

Ohjelma valittavana kesäkaudella 29.4 – 25.10.2019. Ryhmät tason mukaan. Sukelluspaikalle 

saatetaan ensimmäisen kerran (lähtö sukeltamaan satamasta). Opettajat ammattiohjaajia.  

 

• Peruskurssi + TENNIS  

20 ranskan kielen oppituntia viikossa tiistaista perjantaihin aamupäivisin + tennistä massakentillä 

3 kertaa viikossa ma, ti ja pe (1,5 h kerrallaan) klo 14.00 – 15.30 tai 15.30 – 17.00. Kentät lyhyen 

juna- tai bussimatkan päässä Nizzasta Villefranchessa. Ei vaadita aikaisempaa lajikokemusta, 

omat kengät mukaan. Ryhmät tason mukaan. Opettajat ammattiohjaajia.  

 

• Peruskurssi + KEITTIÖ 

20 ranskan kielen oppituntia viikossa tiistaista perjantaihin aamupäivisin + keittiössä 2 kertaa 

viikossa (2 x 3h). Valmistetaan kokonainen menu. Ei toteutusta 11.3 – 16.3, 5.8 – 31.8 ja  

21.10 – 3.11.2019. Kurssi toteutuu, kun vähintään 2 osallistujaa keittiöiltapäiviin. 

 
• Peruskurssi + RIVIERAN KULTTUURI, 50+ -vuotiaille 

20 ranskan kielen oppituntia viikossa tiistaista perjantaihin aamupäivisin + mielenkiintoisia 

vierailukohteita arki-iltapäivisin (5 kohdetta viikossa), mukana ranskan kielen opettaja. 

Kurssille suositellaan vähintään kielitasoa A2. Vierailukohteita esimerkiksi Nizzan vanha 

kaupunki, Monaco, Menton, Cannes, viini- ja juustoilta, Saint Paul de Vence, Nizzan museot, 

Antibes, Villefranche, Eze. Valitse 1 viikon tai 2 viikon kurssi alkaen 15.4 tai 16.9.2019. 
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HINNASTO 2019:  

 

Hinnat per viikko: 

Peruskurssi Intensiivi 1 / 2    Keittiö Perusk. + yks.tunnit Ammattisanasto

      26h / 30h  26h / 30h 

 

1-3 viikkoa 255 €   325 € / 375 €    500 €  705 € / 1005 €  685 € / 975 € 

4-11 viikkoa 240 €  305 € / 355 €    490 €  690 € / 990 €  610 € / 870 €  

12 viikkoa + 195 €  250 € / 290 €   645 € / 945 €  550 € / 780 €

    

Hinnat per viikko: 

Fitness  Tennis  Sukellus Opettajakurssi*  Kulttuuri** 

510 €  415 €  625 €  740 €   590 € / 1110 € 

 

*Opettajakurssin hinta on kahdelle viikolle. 

** Rivieran kulttuurikurssin hinta 1 viikko / 2 viikkoa. 

 

Hintoihin lisätään koulun ilmoittautumismaksu 40 € sekä Pamplemoussen palvelumaksu 55 €. 

 

 
 

Ennakkovalmistelut: 

Oppilas tekee kotona ennakkoon Suomessa ensimmäisen tasotestin, jonka perusteella ryhmät 

muodostetaan. Pamplemousse toimittaa lähtijälle linkin verkossa tehtävään testiin. Kurssit 

Nizzassa alkavat lisäkartoitusta tekevällä tasotestillä, jossa tarkistetaan jakoa. Kurssiviikkojen 

aikana oppilaan ryhmää saatetaan edistymisen myötä vaihtaa.   

 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä anna Pamplemousseen: 

- Nimesi, syntymäaikasi ja omat kontaktitiedot 

- Lähiomaisen kontaktitiedot 

- Koulutuksesi / ammattisi  

- Montako vuotta olet opiskellut ranskaa 

- Montako tuntia viikossa luet nykyään 

- Käytätkö ranskaa työssäsi 

- Mahdolliset ruoka-allergiat tms. huomiot perhemajoitusta varten 
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MAJOITUS: 

 

Majoitusta Nizzassa tarjoamme keskustan huoneistoissa (yksiö / kaksio) tai perheessä. 

Mahdollisista suuremmista / muista huoneistoista ja loma-asunnoista kyselyt erikseen. 

Varaathan majoituksen vähintään edellisestä sunnuntaista kurssin jälkeiseen lauantaihin, niin 

ehdit osallistua kaikkeen. Majoituksesta palvelumaksumme on 55 € / varattu majoitus. 

Perhemajoituksesta lisäksi kielikoulun palvelumaksu 40 €. 

 

• Keskustahuoneisto ilman uima-allasta 

Kauniita asuntoja keskeisellä paikalla Nizzassa. Rautatieasemalle 400 m, bussipysäkki 

rakennuksen vieressä. Kielikoululle kävellen 2,3 km. 

Kauniita asuntoja remontoitu perinteiseen 1930-

luvun nizzalaiseen kaupunkitaloon. Tarjolla 

ilmastoituja yksiöitä, kaksioita sekä 

kaksikerroksia kaksioita. Huoneistoissa erillinen 

kph ja wc sekä keittiönurkkaus (keraaminen liesi, 

jääkaappi, kahvinkeitin, mikroaaltouuni ja 

astianpesukone). Ei keittiöpyyhkeitä, pesuainetta 

tai tiskiharjaa. Kaikissa huoneistoissa TV sekä 

WIFI. Osassa asuntoja parveke ja pienessä 

osassa asuntoja kokolattiamatto.  

 

Yksiö 1-2 hengelle (n. 20 m2). Vuodesohva (140 cm).  

 

Kaksio 1-4 hengelle (n. 30 m2). Olohuoneessa vuodesohva. Makuuhuoneessa kaksi erillistä 

vuodetta. Osa kaksioista kaksikerrosratkaisuja (35 – 40 m2, makuuhuone yläkerrassa). 

 

 
 

Huoneistolla oma yksityinen maksullinen parkkipaikka. Aamiaiset voi halutessaan ostaa 

paikan päältä à 8 €, lapset 4 – 13 vuotta 6 € ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Käytettävissä 

polettikäyttöinen pyykinpesukone ja kuivuri. Saatavilla vauvasänky (25 € / oleskelu).  

 

Vastaanotto on auki päivittäin klo 8-20. Asunnon takuumaksu 300 € annetaan paikan päällä 

luottokortilla. Lakanat ja pyyhkeet kuuluvat hintaan, loppusiivous alkaen 56 € (asunnon koon 

mukaan). Asuntoon voi tuoda pienen kiltin kotieläimen (50 € / viikko). Huoneistosta maksetaan 

paikalliset turistiverot (noin 1 € / aik / pv) vastaanottoon. 
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Huoneistomajoituksen hinnat per viikko: 

Viikkohinnat talvikaudesta (tammi-maaliskuu 

ja marras-joulukuu) kesän korkeimpaan 

aikaan (elokuu) vaihtelevat yksiöissä noin 

365 € - 710 €, kaksioissa noin 405 € - 795 € ja 

kaksikerroksisissa kaksioissa noin 470 € -  

980 €. Hinnat voimassa, kun vuokra-aika 

lauantaista lauantaihin. Saapumiset ja lähdöt 

mahdolliset muinakin viikonpäivinä. Muiden 

päivien hinnat matka-ajan mukaan. 

 

 

• Keskustahuoneisto uima-altaalla 

Hyvällä paikalla Nizzassa sijaitsevat cityhuoneistot, käytössä uima-allas. Ostosmahdollisuudet, 

vanha kaupunki ja rantakatu kävelyetäisyydellä. Rautatieasemalle 2,4 km, bussipysäkki 

rakennuksen vieressä. Kielikoululle kävellen 3,7 km.  

 

Huoneistohotellissa on yksiöitä 1-2 hengelle (vuodesohva) ja kaksioita 1-4 hengelle. Oma 

kylpyhuone (amme tai suihku), ilmastointi, tallelokero, parveke, perusvarusteltu keittiö 

(astiat, liesi, keittolevyt, mikroaaltouuni, jääkaappi, kahvinkeitin, vedenkeitin), ilmainen 

internet-yhteys, työpöytä ja tuoli, puhelin, satelliitti-TV. 

 

 
 

Osa huoneistoista soveltuu liikuntaesteisille. Lakanat ja pyyhkeet sisältyvät hintaan. Viikottainen 

siivous yli viikon oleskeluissa sisältyy hintaan. Lisämaksusta aamiainen, kattilat ja paistinpannut 

keittiöön, päivittäinen siivous. Paikalliset turistiverot (noin 1 € / hlö / pv) maksetaan vastaanottoon. 

 

Uima-altaallisen huoneistomajoituksen 

hinnat talvikaudella (tammi-maaliskuu 

ja marras-joulukuu) alkaen 420 € / 

yksiö, 602 € / kaksio. Kesän 

korkeimmat hinnat elokuussa noin  

890 € / yksiö, 1490 € / kaksio. Hinnat 

voimassa, kun vuokra-aika la-la. 

Saapumiset ja lähdöt mahdolliset 

muinakin viikonpäivinä. Muiden 

päivien hinnat matka-ajan mukaan. 
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• Perhemajoitus  

Majoitus ranskalaisen perheen/henkilön luona. Kielikoulu arvioi ja valitsee majoittavat 

perheet/henkilöt, jotka ovat siten luotettavia ja avoimia vastaanottamaan ulkomaalaisia 

opiskelijoita. Majoitukset sijaitsevat saatavuuden mukaan Nizzan keskusta-alueella, mutta 

myös hiukan kaupungin ulkopuolella. Majoitus omassa huoneessa omalla kylpyhuoneella 

sisältäen aamiaiset tai puolihoidon (sis. aamiaiset ja illalliset). Ensimmäinen viikko on 6 yötä 

(su-la), seuraavat viikot 7 yötä (la-la). Saapumiset klo 18 eteenpäin (tai sopimuksen mukaan). 

Saapumisista ennen klo 14 lisämaksu 35 €. 

 

Perhemajoituksen hinnat per viikko (su-la): Aamiaisilla / lisäyö Puolihoidolla / lisäyö 

1.1 – 2.6.2019 ja 1.9 – 22.12.2019  260 € / 48 €  325 € / 60 € 

2.6 – 31.8.2019 ja 22.12 – 4.1.2020  285 € / 48 €  350 € / 60 € 
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