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AIKUISTEN KIELIKURSSIT MARTINIQUE 2019 

 

Pamplemousse on ranskalaiseen kulttuuriin ja ranskan kieleen erikoistunut suomalainen 

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

 

Pamplemoussen kautta kielikurssia varatessasi: 

- Neuvomme Suomessa kurssin kulusta 

- 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 mahdollisesti kauttamme tilatut 

lentoliput.  

- Saat ohjeet kirjallisesti kurssille ja majoitukseen saapumisesta 

- Autamme sinua mahdollisissa kysymyksissä kurssia  

 

Kurssien lisätiedustelut ja varaukset: Pamplemousse Oy 

puh. (09) 455 1121, sähköposti: 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.  

 

Pamplemousse on mukana suomalaisessa matkailun laatujärjestelmässä, jonka kautta tutkitaan 

matkalla olleiden tyytyväisyyttä 14 kysymyksellä asteikolla 0 – 5. Yli puolet asiakkaista antaa 

kiitettävän arvosanan (5) matkakokonaisuudestaan, ja Pamplemoussen matkustajien ja 

kielikurssilaisten kokonaistyytyväisyys on palautteissa säännöllisesti kiitettävä, eli 4 tai 5. 

 

MARTINIQUE 

 

Martinique, kutsuttu myös nimellä kukkien saari, on Ranskan merentakainen departementti 

(DOM) Karibianmerellä ja kuuluu Antillien saariryhmään. Käyttökieli on ranska ja valuutta euro. 

Reittilennot kulkevat Suomesta Pariisin kautta, kokonaislentoaika noin 11h. Asukkaita 

Martiniquella on noin 400 000, pääkaupunki on Fort de France. 

 

Martinique on trooppinen tulivuorisaari. 

Mont Pelée –tulivuori purkautui viime 

kerran vuonna 1902. Trooppinen metsä, 

eläimistä ja kasvisto antavat matkallesi 

eksoottista tuntua. Maisemaa luonnehtivat 

myös sokeriviljelmät. Sokeri onkin rommin 

lisäksi yksi Martiniquen tärkeimmistä 

vientituotteista. Ilmasto on melkeinpä koko 

vuoden miellyttävä. Keskilämpötila on 

26 °C. Elokuusta marraskuuhun on ns. 

sadekautta, jolloin myös hurrikaanit ovat 

mahdollisia. 
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Kielikoulu :  

Anse Mitan, 26 Rue des Bougainvillees, Les Trois-Îlets 97229, Martinique Tel. +596 (0)596 79 56 

81. 

 

Kielikoulu France Langue Martinique Fort-de-Francen lahden toisella puolella lauttamatkan päässä 

Le Trois-Îlets:ssa. Lähellä on kauppoja, ravintoloita ja hiekkarantaa.  Enemmän palveluita ja 

nähtävyyksiä Fort-de-Francessa. 

 

Koulussa on 2 luokkahuonetta, ilmainen Wifi-yhteys, oleskelutila. Uimaranta lähellä koulua, 

liikunnallista ja kulttuurisia aktiviteetteja. Minimi-ikäraja 17 vuotta. Opiskelu tapahtuu noin 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. 

 

 
 

Kurssien alkamisajat: 

Kurssit alkavat joka maanantai. Soveltuva kielitaso A2 – B2. Aivan aloittelijat eivät voi osallistua 

kurssille, vaan heille on tarjolla yksityisopetusta halutun tuntimäärän mukaan. Opiskelija 

ilmoittautuu kielikoulussa ensimmäisenä maanantaina klo 9.30, jolloin tehdään Ranskan kielen 

tasotesti kurssijakojen tarkistusta varten. 

 

Kansalliset vapaapäivät (jolloin ei opetusta eikä tunteja korvata):  

01/01, 04/03, 05/03, 06/03, 19/04, 22/04, 01/05, 08/05, 22/05, 30/05, 10/06, 15/08, 01/11, 02/11, 

11/11. Joulun ja uuden vuoden tauko 21/12/2019 – 05/01/2020. 

 

HUOM. Viikolla 04.03.2019 aikana tarjotaan erityisohjelmaa alennushintaan. 

 

Kurssit: 

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

Lisäksi yksityistunteja. Työssä ranskaa tarvitseville ammattisanastokursseja. Valittavana on myös 

peruskurssiin liitettäviä lisäkursseja (teemoina sukellus ja kitesurffaus), joiden opetus on 

iltapäivällä. Aloittelijoiden pitää aloittaa maanantaisin yksityistunneilla, muuten vaadittu 

aloitustaso kursseilla on A2. 
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• Peruskurssi  

20 oppituntia viikossa, opiskelua ma klo 10.00 – 12.00 ja ti-pe klo 8.30 – 12.00. 

  

• Intensiivikurssi 

26 oppituntia viikossa (20 perustuntia ja 6 oppitunnin lisäopetus), lisätunnit ti, ke ja to klo 

13.00 – 14.30. Lisätunneilla keskitytään kielelliseen ilmaisuun. 

 

• 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 lääketieteen, juridiikka, 

talousranska tai matkailualan ranska. Kursseilla vaaditaan vähintään kielitaso A2. 

 

• Peruskurssi + yksityistunteja (yhdistelmä) 

20 oppituntia viikossa, opiskelua ma klo 10.00 – 12.00 ja ti-pe klo 8.30 – 12.00. Lisäksi 

valintasi mukaan 6 tai 10 yksityistuntia. Yksityistunneilla keskitytään omien toiveidesi 

mukaan sanastoon, kielioppiin, kirjoittamiseen, puhumiseen jne. 

 

• Peruskurssi + SUKELLUS  

20 ranskan kielen oppituntia viikossa aamupäivisin + sukellusta 3 kertaa viikossa (yht. 9h). Ei 

vaadita aikaisempaa kokemusta tai omia varusteita. Ryhmät tason mukaan. Opettajat 

ammattiohjaajia. Opetus ranskaksi. 

 

• Peruskurssi + KITESURFING  

20 ranskan kielen oppituntia viikossa aamupäivisin + purjelautailua 3 kertaa viikossa (3 ½ 

päivää). 8 hengen pienryhmissä. Ei vaadita aikaisempaa lajikokemusta. Ryhmät tason 

mukaan. Lajin varusteet hoidettu. Opettajat ammattiohjaajia. Ei toteutusta syys- ja 

lokakuussa. Opetus ranskaksi. 
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HINNASTO 2019: Hinnat per viikko. 

 

Peruskurssi  Intensiivi  Sukellus Kitesurfing   

1-3 viikkoa 330 €   390 €   500 €  635 € 

4-11 viikkoa 305 €   365 €   485 €  615 € 

12+ viikkoa  260 €   310 €   

 

  Perusk. & Ammattisanasto + yks.tunnit 26h // 30h  

1-3 viikkoa 760 €   //    1045 €   

4-11 viikkoa 675 €  //        930 €   

12+ viikkoa 610 €  //        835 €   

 

Varaa purjelautailukurssiin 14 € lisenssimaksua.  

Sukellus- ja purjelautailukursseilla lisämaksua noin 7 € / päivä laivamatkakustannuksia.  

Hintoihin lisätään koulun ilmoittautumismaksu 80 € sekä Pamplemoussen palvelumaksu 55 €. 

 

Ennakkovalmistelut: 

Oppilas tekee kotona ennakkoon Suomessa ensimmäisen tasotestin, jonka perusteella ryhmät 

muodostetaan. Pamplemousse toimittaa lähtijälle linkin verkossa tehtävään testiin. Kurssit 

Martiniquella alkavat lisäkartoitusta tekevällä tasotestillä, jossa tarkistetaan jakoa. 

Kurssiviikkojen aikana oppilaan ryhmää saatetaan edistymisen myötä vaihtaa.  

HUOM. Samassa opiskeluryhmässä saattaa olla eritasoisia opiskelijoita. 

 

MAJOITUS: 

Majoitusta Martiniquella tarjoamme huoneistoissa (yksiö / kaksio) tai perheessä. 

Mahdollisista suuremmista huoneistoista ja loma-asunnoista kyselyt erikseen. Varaathan 

majoituksen vähintään edellisestä sunnuntaista kurssin jälkeiseen lauantaihin, niin ehdit 

osallistua kaikkeen. Majoituksesta palvelumaksumme on 40 € / varattu majoitus ja perhe- 

sekä B&B -majoituksista lisäksi kielikoulun palvelumaksu 80 €. 

 

• Huoneistot 

Useimmat huoneistomajoitukset sijaitsevat Fort-de-Francessa tai Trois-Ilets’ssa. Ensimmäisestä 

pääsee kielikouluun Triois-Ilets:hen veneellä lahden poikki, matka-aika 25min suuntaan. Trois-

Ilets’n huoneistot sijaitsevat rannan läheisyydessä pienessä lomakylässä. Lähellä ravintoloita, 

putiikkeja, posti sekä autovuokraamo. 
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Kaikki huoneistot (yksiö, kaksio) ovat kalustettuja ja ilmastoituja. Keittiö on perusvarusteltu. 

Huoneistoissa TV. Lakanat ja pyyhkeet sisältyvät hintaan. Lisämaksusta langaton internet-

yhteys ja parkkipaikka. 

 

Huoneistomajoituksen hinnat per viikko : 

Aikavälillä   Yksiö 1-2 hlöä Yksiö 3-4 hlöä Kaksio 4 hlöä  Kaksio 6 hlöä 

16.12.2018– 27.4.2019   955 €  1065 €  1396 €  1727 € 

28.4.2019 – 14.12.2019  602 €  720 €  1080 €  1484 € 

 

• 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 5 – 35 minuutin matkan päässä 

kielikoulusta, kulkeminen bussilla tai veneellä kouluun. Majoitus omassa huoneessa. Voit 

valita vain majoituksen (ilman ruokailuja) majoituksen aamiaisilla, puolihoidolla (sis. 

aamiaiset ja illalliset) tai täysihoidolla (sis. myös eväslounaan). 

 

Perhemajoituksen hinnat per viikko: 

Aikavälillä   Vain huone Aamiaisilla Puolihoidolla  Täysihoidolla 

16.12.2018– 27.4.2019   385 €  385 €  430 €  465 € 

28.4.2019 – 14.12.2019  310 €  310 €  355 €  390 € 

 

HUOM. Jos haluat varmistaa, että huoneisto- tai perhemajoituksessa on oma kph ja 

mahdollisesti merinäköala, tai sinulla on erityisiä ruoka-allergioita tai –toiveita (kasvisruoka, 

gluteeniton etc), majoituksen hintoihin lisätään +20 %. 

 

• B&B –majoitus 

Bed & breakfast –majoitus on perhemajoituksen ja hotellin välimuoto. Olet kuin perheenjäsen, 

mutta hotellipalveluin. Majoituksissa mahdollisuuksien mukaan uima-allas. Aamiainen sisältyy 

hintaan. Oma ilmastoitu huone ja kph sekä wc. Parkkipaikka autolle. 

 

B&B -majoituksen yhden hengen huoneet ja hinnat per viikko: 

16.12.2018– 27.4.2019   1085 € 

28.4.2019 – 14.12.2019  980 € 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä anna Pamplemousseen: 

- nimesi, syntymäaikasi ja omat kontaktitiedot 

- lähiomaisen kontaktitiedot 

- koulutuksesi / ammattisi  

- montako vuotta olet opiskellut ranskaa ja montako tuntia viikossa luet nykyään 

- käytätkö ranskaa työssäsi 

- mahdolliset ruoka-allergiat tms. huomiot perhemajoitusta varten 
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MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT: 

 

Varauksen yhteydessä maksaa asiakas heti varausmaksun 70 € (ja keskustan huoneistosta 20 

%) sekä palvelumaksun 55 € / kurssi ja 40 € / 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, maksuja ei hyvitetä. 

 

Kurssin välittäjä on Pamplemousse oy ja tuottaja on France Langue Martinique, Anse Mitan, 

26 Rue des Bougainvillees, Les Trois-Îlets 97229, Martinique. Tel. : +596 (0)596 79 56 81. 

 

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. 

 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme matkadokumentit noin 4 viikkoa ennen 

matkan alkua. Mukana saat voucherin kielikurssille sekä valitsemaasi majoitukseen, kartan 

sekä muuta matkainfoa.  

 

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. 
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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).   

 

29.3.2019 
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