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Pamplemousse on ranskalaiseen kulttuuriin ja ranskan kieleen erikoistunut toimisto. Ohessa esite 
kielikurssista ja majoituksesta Montpellier’ssa.   
 
Montpellier 
 
Montpellier on historiallinen ja elävä yliopistokaupunki. Asukkaita noin 240 000. 
Kielikoulumme : Institut Linguistique du Peyrou 
Osoite: 22, rue du Grand Saint Jean  - 34000 Montpellier. 
 
Kielikurssin järjestäjä on vuonna 1982 perustettu instituutti. Koulussa opiskelee noin 1200 henkilöä 
vuosittain. Kurssit alkavat tasotestillä, jonka mukaan kurssilaiset jaetaan ryhmiin. Ryhmissä lokakuu-
toukokuu max 10 opiskelijaa, kesäkuu-syyskuu max 12 opiskelijaa. 
Instituutti on saanut Ranskan ulkoministeriön, kulttuuri- ja viestintäministeriön sekä koulutus- ja 
tutkimusministeriön jakaman kielikoulutuksen laatupalkinnon.  Kielikoulu sijaitsee aivan 
Montpellier’n keskustassa. Opiskelijoilla on oikeus käyttää kielikoulussa tietokoneluokkaa, 
internetiä, kirjastoa. Minimi-ikäraja 16 vuotta. Junior-kurssit 14–15 -vuotiaille.  
 

 
 
Pienellä lisämaksulla kurssilaisella on mahdollisuus osallistua oppituntien jälkeen sekä 
viikonloppuna instituutin tarjoamiin päivittäisiin lisäopetuksiin ja kulttuuritapahtumiin (teatteri, 
musiikki, taide, keittiö jne). Iltapäivien retket vaihtelevat joka viikko vuodenajan mukaan. Retkien 
hinnat 6 – 45 €. Maksetaan ja varataan paikan päällä. 
 
Ennakkovalmistelut: 
Kurssit Montpellier’ssä alkavat opiskelijan kielitaitoa kartoittavalla tasotestillä. Kurssiviikkojen 
aikana oppilaan ryhmää saatetaan edistymisen myötä vaihtaa.  
 
Ilmoittautuminen: 
Anna meille seuraavat tiedot ilmoittautumista varten.  

- nimesi, syntymäaikasi ja omat kontaktitiedot 
- lähiomaisen kontaktitiedot (puh. ja s-postiosoite) 
- koulutuksesi / ammattisi  
- montako vuotta olet opiskellut ranskaa 
- käytätkö ranskaa työssäsi 
- mahdolliset allergiat tms. rajoitteet, jos valitset perhemajoituksen 
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Kurssit:  
 
Valittavanasi on perus- yhdistelmä- ja intensiivikursseja, sekä kielen opiskeluun liitettäviä 
aktiviteetteja. Kesäkaudella (kesä-, heinä- ja elokuussa) voit valita kurssiin valmiiksi liitettävät 
kaupunkiretket: opastettu vierailu Montpellier’n historiallisessa keskustassa, yksi workshop (pelien ja 
leikkien avulla opiskelua) ja yksi puolen päivän retki per viikko ja yksi koko päivän retki 
viikonloppuna (min. 2 viikon kurssilaisille). 
 
Kurssien alkamispäivät 2019:  
Joka maanantai. Aivan aloittelijat voivat tulla kursseille kuukauden ensimmäisenä maanantaina sekä 
muuna aikana kysyttäessä.  
 
Kansalliset vapaapäivät 2019:  
Vapaapäivinä ei ole opetusta, pois jääneet tunnit huomioidaan muina kurssipäivinä.  
1.1, 22.4, 1.5, 8.5, 30.5, 10.06, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, ja 25.12.2019. 
 
S: Peruskurssi Standard 
Viikossa 20 ryhmäoppituntia (45 min) aamupäivisin. 
 
C: Yhdistelmäkurssi Combiné 
Viikossa 20 ryhmäoppituntia (45 min) aamupäivisin, sekä 4 oppituntia yksityisopetusta esim. oman 
alan aiheesta tai toiveiden mukaan.  
 
I: Intensiivikurssi Intensif 
Viikossa 20 ryhmäoppituntia (45 min) aamupäivisin ja 10 tuntia viikossa personoitua opetusta 
pienryhmissä. Kurssi valmistaa kansainväliseen DELF-DALF –ranskan kielen kokeeseen (suullinen 
ja kirjallinen). Mahdollisuus suorittaa testi kurssin päätteeksi (Montpellier’ssä 4 kertaa vuodessa 
maaliskuussa, kesäkuussa, elokuussa ja marraskuussa).  
 
Peruskurssi + KEITTIÖ 
Viikossa 20 ryhmäoppituntia (45 min) aamupäivisin. Lisäksi viikossa 8h keittiöopetusta ja yhteistä 
ruoanlaittoa ranskaksi ammattikeittiömestarin johdolla. 
 
 
HINNASTO 2019:  
 
Hinnat per viikko: 

Peruskurssi Yhdistelmä Intensiivi  Keittiö      
1-3 viikkoa 205 €   385 €      310 €  345 €  
4 viikkoa 195 €  375 €   300 €  335 €  
5-7 viikkoa 195 €  375 €  285 €  335 € 
  
  Peruskurssi + retket Yhdistelmä + retket Intensiivikurssi + retket  
1 viikko 290 €   470 €   395 € 
2 viikkoa 535 €   895 €   745 €   
3 viikkoa 805 €   1345 €   1120 € 
4 viikkoa 1040 €   1760 €   1460 € 
 
Hintoihin lisätään koulun ilmoittautumismaksu 85 € sekä Pamplemoussen palvelumaksu 55 €. 
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Majoitusvaihtoehdot: 
Majoitusvaihtoehtoina perhemajoitus aamiaisilla tai puolihoidolla, tai asuntomajoitus yksiössä. 
Majoitus vähintään kurssia edeltävästä sunnuntaista kurssin jälkeiseen lauantaihin, kahden viikon 
kurssilla siis 13 yötä. Asuntovaihtoehdossa vuokra-aika aina tasaviikko. Lisäyöt mahdollisia.  
Palvelumaksumme majoituksen varaamisesta 55 € / majoitus. 
 

1) Perhemajoitus: 
Majoitus ranskalaisen perheen/henkilön luona omassa huoneessa. Kielikoulu arvioi ja valitsee 
majoittavat perheet/henkilöt, jotka ovat siten luotettavia ja avoimia vastaanottamaan ulkomaalaisia 
opiskelijoita. Majoitukset sijaitsevat saatavuuden mukaan Montpellierin keskusta-alueella, mutta 
myös hiukan kaupungin ulkopuolella. Perhemajoitukseen sisältyy nouto Montpellier’n 
lentokentältä/rautatieasemalta.  
 
Hinta aamiaisilla 120 € / viikko, 260 € / 2 viikkoa, 400 € / 3 viikkoa, 540 € / 4 viikkoa. 
Hinta puolihoidolla 162 € / viikko, 351 € / 2 viikkoa, 540 € / 3 viikkoa, 729 € / 4 viikkoa. 
Hinta vain huone, käytössäsi keittiö 120 € / viikko, 260 € / 2 viikkoa, 400 € / 3 viikkoa, 540 € / 4 
viikkoa. 
 
 

2) Huoneistomajoitus: 
Cityhuoneistot sijaitsevat aivan kaupungin keskustassa, lähellä rautatieasemaa ja vierestä kulkee 
raitiovaunu. 300m keskusaukio Place de la Comédielle. Helppo tulla julkisilla kulkuvälineillä, 
vaikkapa junalla Pariisista tai paikallisjunalla ja raitiovaunulla Montpellier’n lentokentältä.  
 
Huoneistoja kahdessa viisikerroksisessa rakennuksessa rauhallisen sisäpihan molemmin puolin. 
Käytössäsi huoneistohotellin asukkaana: fillarivarasto (oma tai vuokrapyörä), pyykinpesuun 
mahdollisuus, ilmainen Wifi, ilmastointi, matkatavarasäilö, aamiainen, vastaanotto avoinna 24h/7.  
 

 
 
Majoitus yksiössä 20-25 m². Parivuode tai kaksi erillistä vuodetta. Perusvarusteltu keittonurkkaus 
(jääkaappi, liesi ja keittolevyt, mikro, astianpesukone), kph ammeella, wc. Huoneistossa TV, 
hiustenkuivaaja. 
 
Saapumiset klo 16 alkaen (alle viikon oleskelut klo 14 alkaen). Huoneistot tulee luovuttaa 
lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Takuumaksu 300 € (yli kuukauden oleskelusta 500 €) annetaan 
saavuttaessa vastaanotossa. Lähtiessäsi maksat vastaanottoon paikalliset turistiverot 1,40 € / 
aikuinen / päivä. Vuokra sisältää lakanat ja pyyhkeet, sängyt pedattuina saavuttaessa 
viikkosiivous. Lisämaksusta pyykinpesu, buffet-aamiainen, päivittäinen siivous, loppusiivous. 
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Hinta asunnosta alkaen talvikaudella 80 € / yö, kesäkaudella 125 € / yö. 
 
 
Maksu- ja peruutusehdot: 
Varauksen yhteydessä maksaa asiakas heti varausmaksun 70 € (ja keskustan huoneistosta 20 %) sekä 
kielikoulun ilmoittautumismaksun 85 €, palvelumaksumme 55 € / kurssi ja 55 € / majoitus. Jos maksua ei 
suoriteta heti, peruuntuu paikka välittömästi. Loppumaksun eräpäivä on 40 päivää ennen lähtöpäivää. Jos 
kurssin alkuun on vähemmän kuin 40 päivää suoritetaan koko maksu heti. Kurssin vaihto tai kurssiajan 
muutos katsotaan aina peruutukseksi.  
 
Maksettu varausmaksu sekä palvelumaksu pidätetään asiakkaalta kaikissa peruutuksen 
vaihtoehdoissa. Tämän maksun lisäksi 
a) jos peruutus tehdään viimeistään 36 - 22 päivää ennen kurssin alkua pidätämme kuluina 25 % 
kokonaishinnasta (jos kurssi + majoitus niin 40 %) 
b)  jos peruutus tehdään 21 – 14 päivää ennen kurssin alkua veloitamme 40 %  (jos kurssi + majoitus 
niin 85 %) kokonaishinnasta 
c)  jos peruutus tehdään 13 – 8 päivää ennen kurssin alkua veloitamme 60 %  (jos kurssi + majoitus 
niin 100 %) kokonaishinnasta 
d)  jos peruutus tehdään 7 päivää ennen kurssin alkua tai myöhemmin, mitään  maksuja ei hyvitetä. 
 
Kurssin / kurssiajan muutos ja majoituksen muutos katsotaan aina peruutukseksi. Peruutus katsotaan 
tapahtuneeksi silloin kun tieto siitä on tullut toimistoomme. Toimistoajan ulkopuolella, sähköpostilla 
lähetetty peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä. Sähköpostin perilletulon 
asiakkaan tulee varmistaa joko odottamalla vahvistusviestiä tai soittamalla. 
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Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 
Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme matkadokumentit noin 4 viikkoa ennen matkan alkua. 
Mukana saat voucherin kielikurssille sekä valitsemaasi majoitukseen, Nizzan kartan sekä muuta 
matkainfoa. Jos vuokraat kauttamme keskustan huoneiston, tarkistathan asunnon kunnon 
sisäänkirjautuessasi. Huomauta mahdollisesta virheestä välittömästi paikan päällä, jotta se saadaan 
korjattua. Asiakas on vastuussa asunnossa aiheuttamistaan vahingoista. Ilmoitathan vahingosta heti 
paikan päällä mahdollista korvausta varten. Vahinkojen korvaus voidaan pidättää takuusummasta. 
Loppusiivoukseen ei kuulu astioidenpesu eikä roskien poisvienti huoneistosta. Näistä tulee huolehtia 
ennen asunnosta lähtöä. Jos vuokrakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, ei 
asiakkaalla ole oikeutta vuokran palautukseen. 
 
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. 
 
Matkanjärjestäjän vastuu 
Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien 
yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa matkojen 
onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force majeure"-tapauksista, 
esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa selkkauksissa tai muissa 
vastaavissa tilanteissa. 
 
Omatoimimatka 
Koska kyseessä on omatoimimatka sitoutuu matkustaja itse tarvittaessa tarkistamaan mahdolliset 
aikataulumuutokset ja huolehtia, että hän saapuu huoneistohotellille sen aukioloaikoina sekä 
hotelleille ennen 19.00 (tai ilmoittaa myöhäisestä saapumisesta). Lisäksi tulee pitää huolta 
saapumisesta lentokentälle ajoissa myös paluulennon lähtöselvitystä varten. 
 
Muutokset 
On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkalippujen 
kirjoittamisen jälkeen.  Mikäli matkaohjelmaan tehdään muutoksia ennen lentolippujen kirjoitusta 
(muita kuin lähtöpäivää tai kohdetta koskevia), veloitamme muutoskuluina 24 €/muutos. 
 
Tässä tarjouksessa ja nettisivuilla olevien ehtojen välillä noudatetaan ensi sijaisesti tässä tarjouksessa 
olevia ehtoja. Kuluttajaviraston ehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 
www.pamplemousse.fi 
 
Matkanjärjestäjä:  
Pamplemousse Oy on ranskankieleen, ranskalaiseen kulttuuriin ja maan tapakulttuuriin erikoistunut 
matkanjärjestäjä. Yrityksen toimitusjohtaja on FM Helena Lieto-Pihlajaoja. Pamplemousse oy on 
suomalainen yritys, ja sen on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 
4796/04).   

             


