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AIKUISTEN KIELIKURSSIT PARIISI 2020 

 

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, pariisin kartan ja kaupunki-infon ja ravintolasuosituksia 

- Saat ohjeet kirjallisesti kurssille ja majoitukseen saapumisesta 

- Autamme sinua mahdollisissa kysymyksissä kurssia koskien 

 

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. 

 

 

Pariisi  

 

Pariisi on tunnetusti valon ja rakkauden kaupunki. 

Katuvilinä, kahvilat, Eiffel-torni ja kaupunkia 

halkova Seine-joki luovat aitoa pariisilaista 

tunnelmaa.  

 

Lukuisat nähtävyydet, hyvät ravintolat, tapahtumat, 

historia ja nykypäivä ovat läsnä täällä maailman 

yhdessä vierailuimmassa kaupungissa. 

 

Suomesta suorat lennot saapuvat Charles de 

Gaullen (Finnair) tai Orlyn (Norwegian) 

lentokentälle. Kummaltakin kentältä pääsee 

keskustaan mainiosti julkisilla kulkuneuvoilla. 

Muita vaihtoehtoja taksi ja yksityiskuljetus.  

 

Autamme mielellämme sopivien lentojen 

löytämisessä. 

 

    

http://www.pamplemousse.fi/
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Kielikoulun toimipisteet Pariisissa:  

 

France Langue Paris Victor Hugo 

51 rue Saint-Didier, 75116 Paris 

Metro: Victor Hugo (linja 2) 

Tél. : +33 (0)1 45 00 40 15  
 

France Langue Paris Notre-Dame 

6 rue du Fouarre, 75005 Paris 

Metro: Cluny La Sorbonne, Maubert Mutualité 

(linja 10) 

Tél. +33 (0)1 80 05 20 92 

 

 

 
 

 

France Langue -kielikoululla on Pariisissa kaksi toimipistettä. Voit valita, kummassa haluat 

ensisijaisesti opiskella, mutta muutoin saat tiedon 

tehtyäsi ennakkoon sähköisen tasotestin.  

 

France Langue Paris Victor Hugo sijaitsee 

Pariisin keskustassa (16. kaupunginosa) vain 

muutaman minuutin kävelymatkan päässä 

Riemukaarelta, Champs-Elysées’ltä ja Eiffel-

tornilta. Koulu toimii kolmessa kerroksessa 

Victor Hugon aukion lähellä. Koulussa 12 

luokkahuonetta, ilmainen langaton internet-

yhteys, tietokonehuone, lounge, kielistudio, 

puutarha. 

 

France Langue Paris Notre-Dame sijaitsee nimensä mukaisesti lähellä Notre Damen 

katedraalia. Täällä Pariisin vasemmalla rannalla aistit Latinaiskorttelin yliopistokulmien 

tunnelmaa. Koulun rakennuksessa on 7 luokkahuonetta, langaton internet-yhteys, lounge, 

kielistudio. 

http://www.pamplemousse.fi/
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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.  

 
 

Kurssien alkamisajat: 

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

ilmoittautuu kielikoulussa ensimmäisenä maanantaina klo 8.30, jolloin tehdään tasotesti 

(vaikka itse kurssi alkaisikin vasta iltapäivällä / tiistaina). 

 

Aivan aloittelijat voivat tulle kurssille vain seuraavina aloituspäivinä: 

• Paris Victor Hugo: 20/01, 17/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 14/09, 12/10, 09/11 ja 

07/12 2020.  

• Paris Notre Dame: 06/01, 03/02, 02/03, 30/03, 04/05, 02/06, 29/06, 03/08, 31/08, 28/09, 

26/10 ja 23/11/2020. 

 

Kansalliset vapaapäivät (jolloin ei opetusta):  

01/01, 13/04, 01/05, 08/05, 21/05, 01/06, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11. Joulun ja uuden vuoden 

tauko 19/12/2020 – 03/01/2021. 

 

 
 

KURSSIT: 

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

vaihtelua. Perus- ja intensiivikurssit on mahdollista varata myös pitkäksi ajaksi, eli 12–48 

viikoksi, jolloin aloituspäivät 06/01, 30/03, 29/06, 28/09. Lisäksi valittavana on 

erikoiskursseja eri teemoilla. Teemat liittyvät keittiöön, muotiin ja kauneuteen, tarjolla on 

myös kurssi ranskaa työssään tarvitseville ja ranskan kielen opettajille.  

http://www.pamplemousse.fi/
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• Peruskurssi (standard) 

20 oppituntia viikossa, opiskelua maanantaina klo 10-12 ja ti-

pe klo 8.30 – 12 tai ma-pe klo 14.45 – 18. Peruskurssin 

opetusaika aamupäivä/iltapäivä määräytyy kurssilaisen tason 

ja vapaiden paikkojen mukaan. Yli 12 viikkoa kurssilla olevat 

opiskelevat ma-pe klo 16.20 - 19.30. 

 

• Intensiivikurssi 1 (intensive) 

26 oppituntia viikossa (20 perustuntia ja 6 oppitunnin 

lisäopetus), lisätunnit ma-pe klo 13.00 – 14.30 ja/tai klo 14.40 

– 16.10. Lisätunneilla keskitytään kielelliseen ilmaisuun. 

 

• Intensiivikurssi 2 (super intensive) 

30 oppituntia viikossa (20 oppituntia ja 10 oppitunnin 

lisäopetus), lisätunnit ma-pe klo 13.00 – 14.30 ja/tai klo 14.40 

– 16.10. Lisätunneilla keskitytään kielelliseen ilmaisuun ja 

kulttuurintuntemukseen. 

 

• Peruskurssi + KEITTIÖ 

20 kielen oppituntia viikossa kuten peruskurssilla aamupäivisin + keittiössä 2 x 2h workshop 

viikon aikana. Paikan päällä voi valita keittiöoppia tai pâtisserie- eli leivonnais-workshopin,  

valinta tehdään per workshop. Keittiötunneilla valmistetaan kokonainen menu, 

leivontatunneilla kolme erilaista jälkiruokaa/leivonnaista. Aloituspäivä milloin vain 

maanantaina. 

 

• Peruskurssi + MUOTI JA KAUNEUS 

20 kielen oppituntia viikossa kuten peruskurssilla aamupäivisin + viikossa 2 workshopia 

muodin ja kauneuden maailmaa. Kehittelet mm. oma parfyymisi, shoppailet henkilökohtaisen 

avustajan kanssa juuri sinulle sopivia pariisilaisia muotivaatteita. Voit paikan päällä valita 

tarjolla olevista teemoista. Aloituspäivä milloin vain maanantaina. 

 

 

HINNASTO 2020:  

 

Hinnat per viikko: 

Peruskurssi Intensiivi 1 Intensiivi 2 Keittiö         Muoti ja kauneus 

1-3 viikkoa 270 €   335 €  385 €  540 €          605 € (1-2 viikkoa) 

4-11 viikkoa 260 €  330 €  380 €  540 €            -  

12 viikkoa + 240 €  325 €  375 €   -           -  

 

Hinnat / pitkät kurssit: 

  Peruskurssi Intensiivi 1 Intensiivi 2   

12 viikkoa  1885 €  2205 €  2605 €      

24 viikkoa 3580 €  4190 €  4950 €     

36 viikkoa 5015 €  5865 €  6930 €      

48 viikkoa 6165 €  7215 €  8520 €     

 

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

Mahdolliset opiskelua tukevat oppikirjat (halutessasi) 26-40 € paikan päällä. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Ennakkovalmistelut: 

Oppilas tekee kotona ennakkoon Suomessa ensimmäisen tasotestin, jonka perusteella ryhmät 

muodostetaan. Pamplemousse toimittaa lähtijälle linkin verkossa tehtävään testiin. Kurssit 

alkavat lisäkartoitusta tekevällä tasotestillä, jossa tarkistetaan jakoa. Kurssiviikkojen aikana 

oppilaan ryhmää saatetaan edistymisen myötä vaihtaa.   

 

 

MAJOITUS: 

Majoitusta Pariisissa tarjoamme keskustan 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 55 € / varattu majoitus ja 

perhemajoituksesta lisäksi kielikoulun toimistomaksu 80 €. 

 

• Keskustan huoneistot 

Cityasuntoja huoneistohotelleissa eri puolilla Pariisia keskusta-alueella (kehätien 

sisäpuolella). Yksiöissä vuodesohva. Perusvarusteltu keittiö (sis. astiat, liesi, mikro, 

jääkaappi, kahvinkeitin). Huoneistohotelleissa vastaanotto, joka avoinna 24/7. Lisämaksusta 

pyykinpesumahdollisuus. Lakanat ja pyyhkeet kuuluvat hintaan. Aamiaiset eivät kuulu 

hintaan (osassa huoneistohotelleja saatavilla aamiainen). Paikalliset turistiverot (noin 1 € / aik 

/ pv) maksetaan vastaanottoon. Vapaita huoneistoja saatavuuden mukaan. 

 

Hinnat esimerkiksi talvikaudella alkaen 95 € / yö. Hinnat vaihtelevat kausien mukaan.   

 

 
 

• 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 kaupungin keskusta-alueella, mutta 

mahdollisesti myös kaupungin ulkopuolella. Majoitus omassa huoneessa omalla 

kylpyhuoneella sisältäen aamiaiset tai puolihoidon (sis. aamiaiset ja 5 illallista per viikko). 

Ensimmäinen viikko on 6 yötä (su-la), seuraavat viikot 7 yötä (la-la). Saapumiset klo 18 

eteenpäin (tai sopimuksen mukaan). Lähtöpäivän huoneen luovutus viim. klo 12. 

Saapumisista ennen klo 14 tai lähtemistä klo 12 jälkeen lisämaksu 35 €. 

 

Perhemajoituksen hinnat per viikko: Aamiaisilla / lisäyö Puolihoidolla (5 illallista) / lisäyö 

1.1 – 2.6.19 ja 1.9 – 22.12.19  355 € / 65 €  415 € / 80 € 

31.5. – 29.8.19 ja 20.12 – 2.1.2020 390 € / 65 €  450 € / 80 € 

http://www.pamplemousse.fi/
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ILMOITTAUTUMINEN: 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä anna Pamplemousseen: 

- nimesi, syntymäaikasi ja omat kontaktitiedot (puh. nro, osoite ja s-posti) 

- lähiomaisen kontaktitiedot (nimi, puh nro ja s-posti) 

- 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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