
Elinkustannukset ovat samanlaiset kuin Suomessa, maaseudulla hiukan edullisempaa.  Euro on voimassa.

Englannilla pärjää ranskan lisäksi  ainakin kaupungeissa. Ranskalaiset ovat oppineet kieliä.

Aikaero on  - 1 tunti.15 faktaa Ranskasta & ranskalaisista sekä pieni sanasto

Bon Voyage!

Tiivis tietopaketti 
kaikille Ranskaan matkustaville
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Elinkustannukset ovat samanlaiset kuin Suomessa, 
maaseudulla hiukan edullisempaa. Valuutta on Euro.

Englannilla pärjää ranskan lisäksi  ainakin 
kaupungeissa. Ranskalaiset ovat oppineet kieliä.

Aikaero on  -1 tunti.

Kaikki sujuu Ranskassa hyvin kun muistaa aloittaa 
Bonjour & hymy perään. 

Kaupat, pankit tai museot ovat usein kiinni 
maanantaisin, erityisesti pienillä paikkakunnilla.

Anna vähän tippiä ja kiitä kun palvelussa siihen on syytä.

Toripäivät ovat ranskalaisissa kylissä tärkeitä - torille ei 
tule jättää autoa parkkiin ennen toripäivää (siirtouhka). 

Moottoritiet ovat maksullisia ja ne voi maksaa myös 
luottokortilla.

Liikkuessasi taksilla varaudu maksamaan se käteisellä. 

15 faktaa Ranskasta & ranskalaisista
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Ranskassa pidetään yleisesti lounasaikaa kello 
12-14. Illallisaika on alkaen kello 19.00.  Nämä  
ruoka-ajat on kirjoitettu heidän kulttuuriinsa  niin 
syvälle että koko kansa ymmärtää. 

Ravintoloissa ei ole tapana jakaa ruokalaskuja 
sinun / minun luottokortille. Jos haluatte jakaa 
laskun kannattaa maksaa käteisellä. Ranskalaiset 
itse käyttävät edelleen shekkejä.

Ranskalainen keittiö on aluekohtaista. Perinteisten 
ruokien rinnalle on tullut fuusiokeittiötä eri maiden 
vaikutuksista, jotka ranskalainen uudelleen miksaa 
omakseen. Kannattaa kokeilla. 

Ranskalaiset ovat urheiluluhulluja erityisesti kun 
puhutaan jalkapallosta tai pyöräilystä. 

Ranskalainen pitää kävelystä ja kävelee ripeästi. 
Varaa itsekin hyvät kengät mukaan, erityisesti 
Pariisiin missä kilometrejä kertyy helposti.

Ranskalainen keskustelu edellyttää mielipiteitä. 
Debatti katsotaan hyväksi, konsensus huonoksi. 
Huumorityyli eroaa pohjoismaalaisesta, siinä on 
helposti pieni sarkastisuus mukana.



Restaurant gourmand = esim Michelin-tähditetty ravintola

Restaurant = ravintola, laatuluokitus ja tyylisuunnat hyvin vaihtelevat

Brasserie = Ruokaa koko aukioloaikana tarjoava ravintola. Perinteisiä 
ranskalaisia ruokia; makkarat, sisäelimet, croque monsieur, pata-
ruokia, äyriäisiä, entrecote…

Bistrot = Usein kooltaan pieni ravintola, jossa halutaan keskittyä pai-
kallistarjontaan. 

Bar à Vin = viinibaari, jossa yleensä viineihin sopivaa pientä syötävää.

Ruokapaikkaluokittelua ranskalaisittain

1.1. Uusi vuosi,  Pääsiäismaanantai, 1.5. vappu, 8.5. Toisen maail-
mansodan loppumisspäivä, Helatorstai - Ascension, Toinen hel-
luntaipäivä, 14.7 Kansallispäivä - Fête Nationale,  Pyhäinpäivä - 
Toussaint, 11.11. Ensimmäisen maailmansodan loppumispäivä - 
Armistice, 25.12. Joulupäivä.

Ranskan Pyhäpäiviä: 



Baguette – Patonki

Ca va? – Miten menee? 
Voit vastata  kysyjälle Ca va ja kasvot kertovat tunteen.

Bonjour – päivää, huomenta 
(muista käyttää ja mielellään lisää perään Monsieur tai Madame)

Bonsoir – hyvää iltaa (kello 18 jälkeen)

Au revoir – näkemiin 

S’il vous plaît – olkaa hyvä (lyhennettynä näkee usein S.V.P.)

Merci – kiitos 

De rien – ei se mitään (vastaus kiitokselle)

Excusez-moi tai Pardon – anteeksi 

Sortie – uloskäynti (myös moottoritiellä kun noustaan pois)

Minisanasto Ranskaan


