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MINIVACANCES - RANSKAN KIELEN JA KULTTUURIN  
VIIKONLOPUT VANAJANLINNASSA  
 

Vieras kieli on yksi keino matkustaa, päästä lähemmäs eri maiden ihmisiä, 

kulttuuria ja elämäntapaa.  

 

Matkusta kanssamme Ranskaan ranskan kielen ja kulttuurin 

viikonlopuissa Vanajanlinnassa Hämeessä. Kehitä kielitaitoasi 

nautinnollisella minilomalla kotimaassa natiivin opettajan johdolla.  

 

Lyhyt aika on pintaraapaisu siihen, että kieltä osaisi käyttää aidossa 

ympäristössä, mutta hyvä alku! Pamplemoussen kautta varattavissa tietysti 

myös pidemmät kielikurssimatkat Ranskaan.  

 

Tule viettämään rento, iloinen ja lämminhenkinen viikonloppu ranskan 

kielen ja kulttuurin ympärillä! 

 

 

CHATÖÖ VAI CHATOO?  
KIELEN KOUKEROT KOHDILLEEN  
 

Miten se linna lausutaankaan? Tämä ja monta muuta ranskan kielen kompastuskiveä ratkotaan 

viikonloppulomalla aidossa linnamiljöössä Vanajanlinnassa Hämeessä.  

 

Kaunis ja historiallinen ympäristö on kotisi perjantaista illasta sunnuntaihin aamupäivään. Opetusta 

yhteensä 7 tuntia natiivin opettajan johdolla. Aamiaiset ja illalliset kuuluvat hintaan, samoin retki ja 

opastettu kierros Hämeen Linnassa ranskalaisella aksentilla.  

 

Voit olla vasta-alkaja tai jo kehittyneempi ranskan taitaja, opetus sovitetaan tason mukaan. 

Suositeltavaa on, että sinulla on aivan alkeet kuitenkin hallussa. Mukaan mahtuu maksimissaan 12 

osallistujaa jokaiseen viikonloppuun.  

 

Bienvenue au château!  
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RANSKA-VIIKONLOPPUJEN PÄIVÄMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2020 (pe-su):  

 

10.-12.7.2020 // 17.-19.7.2020 // 14.-16.8.2020 // 28.-30.8.2020  

 

Viikonloppu sisältää:  7h ranskan kielen opetusta natiivin johdolla, materiaalin, majoituksen hotellissa 

2 yötä, aamiaiset ja illalliset (sis. ruokajuomat), yhden retken opastuksineen / 

muun aktiviteetin opastettuna, saapumisohjeet ja matkainfon. Pääsylipun 

Hämeen linnaan ostat itse (omat edut tai museokortti tms). 
 

Hinta ja ehdot:  495 € / hlö, majoituksella kahden hengen huoneessa. 

Yhden hengen huoneen lisämaksu 120 €.  

Alennus avecille (ei osallistu kurssille) -90 €. 

Palvelumaksu 24 € / hlö.  

Hinta edellyttää 8-12 osallistujaa viikonlopussa mukana. 

 

Lisäyö aamiaisilla alkaen 65 € / hlö / 2hh ja 130 € / yö / 1hh.  

Golfareille lisäyö aamiaisilla + green fee alkaen 145 € / hlö / 2hh.  

Lisähinnat voimassa 9.8.saakka. 

 

Alkumaksu 50 € + palvelumaksu 24 €, kun matka vahvistuu (min. 12 hlöä). 

Loppumaksun eräpäivä on 14 pv ennen kurssin alkamista. 

 

Matkan voi perua kuluitta ennen alkumaksun maksamista. Maksettuja suorituksia 

ei palauteta. Lähetämme laskun, ei luottokorttimaksuja. 

 

Lisätietoja, varaukset:  Matkatoimisto Pamplemousse Oy / Heidi Kilpiä 

puh 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi  

 

 
 

 

 

mailto:matkat@pamplemousse.fi
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Sisältö ja opetus: Ranskan kielen ja kulttuurin viikonlopuissa keskitytään ranskan kielen 

koukeroihin ja ranskalaisesta kulttuurista nauttimiseen. Materiaalina esimerkiksi 

ajankohtaiset sanomalehtiartikkelit, matkailuesitteet tai muu opettajan antama 

materiaali. Teemoina muun muassa kulttuuri, gastronomia, Ranskan alueet, tavat, 

ihmiset. Opiskelutapoina pelit, keskustelut, kielioppiharjoitukset.  

 

Opetusta on 7 tuntia, lisäksi yksi retki tai muu aktiviteetti alueella ranskalaisesta 

näkökulmasta bien sûr. Opettajasi Pascal on natiivi ranskalainen, Suomessa 

pitkään asunut ranskan kielen opettaja.  

 

Kenelle:  Minivacances -viikonloppu sopii kaikille ranskan kielen harrastajille. Mukaan 

otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. Opetus pyritään sopeuttamaan omaan 

kielitasoosi, kerrothan siis ilmoittautumisen yhteydessä aiemmista kielen 

opinnoistasi ja kielitaidostasi.  

 

Mitä mukaan: Tarvitset mukaasi avoimen mielen, innostusta, omat muistiinpanovälineet ja 

halutessasi sanakirjan. 

 

Majoitus ja ruokailut: Hotelli Vanajanlinna 

Vanajanlinnantie 476, 13330 Harviala, Hämeenlinna 

puh. 0300-870577, https://www.vanajanlinna.fi  

 

Vanajanlinna on kokous- ja juhlapaikka sekä laadukas vapaa-ajan matkakohde. 

Kaksi ravintolaa, päälinnassa ja Linna Golfin kentän vieressä. Day Spa –hoitola, 

kuntosali, aktiviteettimahdollisuuksia. Vanajanlinna sijaitsee 8,5 km päässä 

Hämeenlinnan keskustasta ja rautatieasemalta. Hyvin merkitty saapuminen 

moottoritieltä. Ilmaiset parkkipaikat. 

 

Majoitus yhden / kahden hengen huoneissa pääosin päälinnan alueella 

Kreivilässä tai Pehtoorilassa, lisähuoneita Ratsulan alueella. Kaikissa huoneissa 

oma kph ja wc, tv, wlan ja minibaari. Osasta huoneita näkymät Katumajärvelle. 

Majoitus sisältää aamiaiset ja kolmen ruokalajin illalliset.  

 

 
 

 

 

https://www.vanajanlinna.fi/
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ALUSTAVA AIKATAULU (muutokset mahdollisia): 

 

Perjantai: 

- Saapuminen Vanajanlinnaan oman aikataulusi mukaan, huoneet saatavilla klo 15.00. 

- Yhteinen ohjelma alkaa klo 18 osallistujien tutustumisella. Saat kertoa itsestäsi ranskaksi, mitä 

haluat ja miten haluat.  

- Ohjelman läpikäyntiä ja Vanajanlinnan esittely.  

- Kolmen ruokalajin illallinen Linnan ravintolassa (sis. veden, ruokaviinin, kahvin/teen). 

 

Lauantai: 

- Aamiainen 

- Kieltä ja kulttuuria aamupäivällä klo 9.30 – 12.00. Käytössä on kokoustila, mahdollisuuksien ja 

opettajan ohjeiden mukaan voidaan olla myös ulkona. 

- Iltapäiväksi lähdetään omalla bussilla Hämeenlinnaan, missä linnateema jatkuu opastetulla kierroksella 

Hämeen linnassa, dans le Château du Häme. Omatoimista aikaa lounastaa keskustassa.   

- Kielen koukerot jatkuvat Vanajanlinnalla klo 16.00 – 18.00.  

- Kolmen ruokalajin illallinen Linnan ravintolassa (sis. veden, ruokaviinin, kahvin/teen).  

 

Sunnuntai: 

- Aamiainen  

- Opiskelua klo 9.30 - 11.30 ja viikonlopun päätös.  

- Huoneen luovutus klo 12 mennessä.  

 

 

A BIENTÔT! 

 

 
 

Kuvassa ollaan aurinkoisessa Etelä-Ranskassa kielikoululla tauolla. Tule mukaan aloittamaan ranskan kielen 

ja kulttuurin minivacances viikonloput Suomessa! 

 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Ranskan matkoihin erikoistunut Pamplemousse Oy. Pidätämme oikeuden muutoksiin (esimerkiksi 

jos opettaja sairaana, on mahdollista, että sijainen ei ole natiivi ranskan kielen puhuja, vaan suomalainen ranskan kielen 

ammattilainen). Pyydäthän tarkemmat matkaehdot toimistostamme. 


