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NUORTEN JA AIKUISTEN KIELIKURSSIT LYONISSA 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 ja autamme valitsemaan sopivan kurssin 

- Voit valita lähtöpäivän Lyoniin toiveesi mukaisesti, kurssit alkavat maanantaisin 

- Voit saapua paikalle jo kurssia aikaisemmin tai yhdistää kielikurssin halutessasi 

toiseen lomapalveluumme 

- Saat postitse kotiisi kurssi- ja majoitusinfon sekä mahdollisesti kauttamme tilatut 

lentoliput  

- Saat ohjeet kirjallisesti kurssille ja majoitukseen / Lyoniin saapumisesta 

- Autamme sinua mahdollisissa kysymyksissä kurssia tai Lyonin kaupunkia koskien 

 

Kurssien lisätiedustelut ja varaukset: Pamplemousse Oy 

puh. (09) 455 1121, sähköposti: matkat@pamplemousse.fi  

 

Pamplemousse on perustettu vuonna 2004 ja alusta alkaen olemme tehneet yhteistyötä 

ranskalaisten kielikoulujen kanssa. Kumppanuus Alpadia-kielikoulun kanssa aloitettiin kesällä 

2012. Haluamme tarjota asiakkaillemme aitoja kokemuksia Ranskasta ja ranskalaisuudesta, ja 

yhtenä osana tarjontaamme ovatkin monipuoliset kielikurssit niin aikuisille kuin nuorillekin. 

Pamplemousse on ainoa Ranskaan erikoistunut matkatoimisto Suomessa  

 

 

Lyon 

 

Lyon oli roomalaisen Gallian keskus, nykyisin Lyon on Ranskan kolmanneksi suurin 

kaupunki. Lyonin renessanssityylinen vanhakaupunki on Unescon maailmanperintökohde.   

Vanhin osa kaupunkia tunnetaan nimellä Fourvière. Sen raunioille ja näköalapaikalle pääsee 

kävellen tai hammasratajunalla. Julkinen liikenne on myös poikkeuksellisen hyvin hoidettu. 

Lyon on raitiovaunukaupunki, jossa voit myös vuokrata kaupunkipyörän vierailullesi.  

Lyon valittiin syksyllä 2016 yhdeksi maailman mielenkiintoisimmista kaupunkikohteista! 

 

  
Lyonin vanha kaupunki on täynnä salaisuuksia. 

http://www.pamplemousse.fi/
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Silkkiteollisuus toi mukanaan Lyoniin jo 1500-luvulla eksoottisia mausteita ja uusia 

ruoanvalmistusmenetelmiä. Nykyisin Lyon on gourmet-kaupunki, mm. Paul Bocusen 

keittiömestarikoulu ja monet ravintolat nostavat mainetta. Lähistöltä tulivat Bressen kuulut 

kanat, charolais-härät sekä jokien upeat kalat, lähimetsien riista ja sienet. Lyonin ja 

Beaujolais’n vuoristoseuduilta tulevat maukkaat juustot. Lyon on myös tunnettu Beaujolaista 

ja Pohjois-Rhonesta tulevista arvostetuista viineistä. 

 

 
Lyonin halkoo Saône-joki. 

 

Nuorten ja aikuisten kielikoulu:  

Alpadia Language School  

6, quai Jules Courmont - 69002 Lyon, tél. +33 (0) 4 72 41 98 06.  

 

Kielikurssin järjestäjä on kansainvälinen ALPADIA kielikoulut, jolla on kursseja Sveitsissä, 

Ranskassa ja Saksassa. Koulun opetus on akkreditoitu monien virallisten opetukseen ja 

opiskelumatkailuun perehtyneiden organisaatioiden toimesta, kuten FLE (Francais Langue 

Etrangère), ALTO (Association of Language Travel Organisation) ja SFPS (Swiss Federation 

of Private Schools). Voit suorittaa koulussa myös kansainvälisesti tunnustetun DELF/DALF –

kokeen tai testata taitosi epävirallisella TCF-kokeella. 

 

ALPADIA -kielikoulujen opiskelijat 

tulevat joka puolelta maailmaa, ja 

kaikilla on yhteinen tavoite tutustua 

ranskalaiseen kieleen ja kulttuuriin. 

Minimi-ikä kurssille osallistujalla on 16 

vuotta. Koulu sijaitsee Lyonin 

keskustassa hyvien ostospaikkojen, 

ravintoloiden ja puistojen lähettyvillä. 

Päivän oppituntien jälkeen voit 

osallistua kielikoulun järjestämiin 

aktiviteetteihin. Aktiviteetit vaihtelevat 

viikoittain.  

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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KURSSIT, ALOITUSPÄIVÄT JA HINNAT: 

 

Kaikkien kurssien aloituspäivät joka maanantai vuoden ympäri. Aivan aloittelijat voivat 

osallistua vain 2 viikon standard-kurssille alkaen 6.1, 10.2, 16.3, 20.4, 25.5, 29.6, 3.8, 7.9, 

12.10, 16.11.2020.  

 

Kansalliset vapaapäivät, jolloin koululla EI ole opetusta ja väliin jääviä tunteja ei korvata: 

13.4, 1.5, 8.5, 21.5, 1.6, 14.7, 11.11, 21.12.2020 – 1.1.2021. 

 

Kursseilla on ryhmässä 6-12 oppilasta ja tunnit ovat yleensä aamupäivisin, mutta kielikoulu 

voi tarvittaessa muuttaa ilmoitettua kurssiaikataulu, jolloin opetusta saatetaan järjestää sekä 

aamu- että iltapäivisin. Kielimatkan hinta pysyy samana myös opetuksen aikataulun 

muuttuessa. Kaikki opettajat ovat tarkoin valittuja ammattilaisia. Kurssin kesto voi olla 1-52 

viikkoa valintasi mukaan. Oppilas tekee kotona ennakkoon Suomessa ensimmäisen tasotestin, 

jonka perusteella ryhmät muodostetaan. Testi tehdään ja lähetetään sähköisesti, saat linkin 

testiin Pamplemousselta.  

 

 
 

• Standard-kurssi 

Standard kurssilla on yhteensä 20 x 45min oppituntia viikossa. Tunneilla harjoitellaan kielen 

suullista ja kirjallista ilmaisua.  

 

• Intensiivikurssi 

Intensiivikurssilla on yhteensä 25 x 45min oppituntia viikossa (standard + 5 lisätuntia). 

Lisätunneilla keskitytään suulliseen ilmaisun harjoittelemiseen.  

 

• Premium-kurssi 

30 x 45 min oppituntia viikossa (intensiivikurssi + 5 lisätuntia pienryhmässä). 

Pienryhmätunnit max. 7 opiskelijan ryhmässä, tunneilla paneudutaan kirjallisten taitojen 

kehittämiseen.  

 

• Combi 5 / Combi 10 

Combi5 –kurssilla on 25 x 45min oppituntia viikossa (standard + 5 yksityistuntia) ja Combi10 

–kurssilla yksityistunteja on 10. Kurssit sopivat hyvin opiskelijoille, jotka haluavat 

ryhmäopetuksen lisäksi painottaa oppimisessaan itselle haastavia aiheita (kerro siis mitä 

haluat yksityistunneilla käsiteltävän). Combi10 –kurssia suositellaan tasosta A2 ylöspäin. 

http://www.pamplemousse.fi/
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• DELF/DALF -kokeeseen valmistava kurssi  

DELF (diplôme d’études en langue fançaise, tasot A1 – B2) ja DALF (diplôme approfondi en 

langue française, tasot C1 – C2) –diplomit ovat kansainvälisiä virallisia ranskan kielen 

tunnustuksia (ranska vieraana kielenä). Jokaisella kielen tasolla on oma kokeensa. Lyonin 

ESL-koulussa voit suorittaa kokeen tasoilla B1, B2 ja C1.  

 

Tällä kokeeseen valmistavalla kurssilla on opetusta 30 x 45min oppituntia viikossa (standard 

–kurssi + 10 valmistavaa tuntia maksimissaan 6 hengen pienryhmissä). Kurssi on 4 viikon 

mittainen, alkamispäivät koepäivien mukaan (koe viimeisellä viikolla). Kurssimateriaali 25 €. 

Koemaksu 107-134 € / tason mukaan. Koepäiviä noin kahden kuukauden välein, kesällä joka 

kuukausi. Kysy koepäivää oman matkasi mukaan. 

 

• TCF – Test de connaissance du français  

Yksinkertainen, nopea ja tehokas tapa saada arvio omasta ranskan kielen taidosta (ei ole 

virallinen diplomi). Koe on monivalintakoe. Koepäiviä on Lyonin kielikoulussamme noin 

kerran kuussa: 31.1, 28.2, 28.3, 29.5, 26.9, 31.10, 28.11, 19.12.2019 (päivät 2020 tulossa). 

Ilmoittautuminen kokeeseen viimeistään kuukautta ennen koepäivää. 

 

Hinnat 2020: 

 

    Peruskurssi Intensiivi Premium Combi5  Combi10 DELF/DALF 

1 vko    225 €  280 €  340 €  630 €  1035 €  - 

2 vkoa    450 €  560 €  680 €  1240 €  2030 €  - 

3 vkoa    675 €  840 €  1020 €  1860 €  3045 €  - 

4 vkoa    860 €  1080 €  1320 €  2440 €  4020 €  1340 € 

5 vkoa    1075 € 1350 €  1650 €  3050 €  5025 €  -  

6 vkoa    1290 € 1620 €  1980 €  3660 €  6030 €  - 

7 vkoa    1505 € 1890 €  2310 €  4270 €  7035 €  - 

8 vkoa    1560 € 2000 €  2480 €  4720 €  7880 €  2680 € 

 

Kurssin hintaan lisätään koulun ilmoittautumismaksu 75 € / hlö.  

Pamplemoussen välityspalkkio on 55 € / kurssi. Kysy pidempien kurssien hinnat toimistostamme. 

 

 

 
 

http://www.pamplemousse.fi/
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MAJOITUS: 

 

Majoitusvaihtoehtoina Lyonissa tarjoamme keskustan cityasuntoja, hotelleja sekä 

perhemajoitusta aamiaisilla tai puolihoidolla (sis. aamiaiset ja illalliset). Varaathan aikaa 

vähintään kurssia edeltävästä sunnuntaista kurssin jälkeiseen lauantaihin, 2 viikon kurssilla 

siis 13 yötä, niin ehdit osallistua kaikkeen. Majoituksen palvelumaksu on 55 € / majoitus. 

 

1. Cityasunto Lyon (l) 

Cityasunto Lyonin keskustassa, lähin metroasema Monplaisir/Lumière (Linja D). Yhteensä 

130 asuntoa kahdessa rakennuksessa, kaikissa asunnoissa kph, perusvarusteltu keittiö-

nurkkaus, internet-yhteys ja ilmastointi. Check in klo 14 alkaen, check out ennen klo 11. 

Huoneistohotellissa on hissi, maksuton luggage room. Vastaanotto auki joka päivä klo 7-23.  

 

 
 

Yksiö 20–27 neliötä yhdelle tai kahdelle alkaen 119 € / yö. 

Kaksio 30–44 neliötä 1-4 henkilölle alkaen 129 € / yö. 

 

 

2. Hotelli keskustassa (s) 

Perusvarusteltu kahden tähden siisti hotelli Lyonin keskustassa 6. kaupunginosassa. 

Ilmastoidut huoneet, ilmainen langaton internet-yhteys. Hotellilla pieni sisäpiha. Kielikoululle 

kävelymatka (1,3 km). Lähin metropysäkki Foch (linja A).  

1hh/2hh alkaen 95 € / yö sis. aamiaiset. 

 

 

3. 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 Lyonin keskusta-alueella, mutta 

myös hiukan kaupungin ulkopuolella. Majoitus omassa huoneessa aamiaisilla tai 

puolihoidolla (sis. aamiaiset ja illalliset).  

 
Hinnat:  210 € / viikko (su-la) aamiaisilla, lisäyö 40 € / yö 

  260 € / viikko (su-la) puolihoidolla, lisäyö 50 € / yö 

http://www.pamplemousse.fi/
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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-aineallergiat tms. rajoitteet perhemajoitusta varten 

 

LENNOT JA JUNALIPUT: 

 

Hyviä yhteyksiä Helsingistä Lyoniin on mm. Lufthansalla (välilasku Münchenissä tai 

Frankfurtissa) sekä Air Francella (välilasku Pariisissa). Mahdollisuus myös lentää Pariisiin, 

mistä TGV-junalla Lyoniin (2h suora juna lähtee Pariisin Charles de Gaullen lentokentältä). 

Liputuspalkkiomme lennoista on 55 € /hlö, junalipuista 40 € / lippu. Liput tulee maksaa heti 

varauksen yhteydessä kokonaisuudessaan. Ei muutos- tai peruutusmahdollisuutta. 

 

 

VÄLITETYN KURSSIN MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT: 

 

Varauksen yhteydessä maksaa asiakas heti varausmaksun 20 % sekä palvelumaksun 55 € / kurssi 

ja 55 € / majoitus + koulun ilmoittautumismaksu 75 €. 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 

http://www.pamplemousse.fi/
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a) jos peruutus tehdään viimeistään 36 - 22 päivää ennen kurssin alkua pidätämme kuluina 25 

% kokonaishinnasta 

b)  jos peruutus tehdään 21 – 14 päivää ennen kurssin alkua veloitamme 40 %  (jos kurssi + 

perhemajoitus niin 60 %) kokonaishinnasta 

c)  jos peruutus tehdään 13 – 8 päivää ennen kurssin alkua veloitamme 60 %  (jos kurssi  

perhemajoituksella niin 90 %) kokonaishinnasta 

d)  jos peruutus tehdään 7 päivää ennen kurssin (tai perhemajoituksen) alkua tai myöhemmin, 

mitään  maksuja ei hyvitetä. 

 

Kurssin välittäjä on Pamplemousse oy ja tuottaja on ALPADIA Language Schools, Head 

Office, Grand rue 42, CP 1206, 1820 Montreux, Switzerland. 

  

 

http://www.pamplemousse.fi/

