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Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemoussen esite nuorten kielikursseista Cap 

d’Ail’ssa. Pamplemousse Oy on ranskankieleen, ranskalaiseen kulttuuriin ja maan tapoihin 

erikoistunut matkanjärjestäjä. Yrityksen toimitusjohtaja on FM Helena Lieto-Pihlajaoja. 

Pamplemousse Oy on suomalainen yritys, ja se on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen 

matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04).   

 

Kielikurssikeskus Ranskan Rivieralla – Cap d’Ail 

 

Leirikeskus Centre Med sijaitsee Etelä-Ranskassa Rivieralla Nizzan ja Monacon välissä Cap 

d’Ail’ssa. Organisaatio on perustettu jo vuonna 1952. Ranskan kieltä ja kulttuuria opiskellaan 

kansainvälisessä ympäristössä; tarjolla on nuorten kesäkursseja, ranskaa aikuisille ja 

opettajille tai yliopisto-opiskelijoille ympäri maailmaa. Keskus on auki koko vuoden. 

Vuodessa nuoria kurssilaisia on noin 4000 ja opettajia 200.   

 

 
 

Leirikeskus on noin kolmen hehtaarin kokoinen rajattu ja vartioitu alue. Näin varmistetaan 

huoleton ja turvallinen oleskelu kaikille kurssilaisille. Koulu on saanut Ranskan ministeriön 

virallisen DELF-koulumerkinnän sekä FLE-laatumerkin. Koulussa on samaan aikaan muita 

nuoria, leirikouluja ja luokkia.  

 

 

Nuorten kesäkurssit 13-17 –vuotiaille (2-4 viikkoa) 

  

Nuorten kursseilla osallistujilla on kielen oppimisen lisäksi mahdollisuus tutustua toisiin 

nuoriin ympäri maailmaa ja Ranskan kulttuuriin erilaisten tapahtumien muodossa.  

 

Ohjelma alkaa sunnuntaina, mutta leirikeskukseen on mahdollista saapua jo lauantaina. 

Saapuminen lentojen aikataulun mukaan. Lennot voit varata itse tai teemme sen puolestasi. 

Lentoyhtiöltä lisämaksusta saatavissa saattajapalvelu lähtöportille saakka lentokentän sisällä. 

Cap d’Ail’ssa nuori noudetaan lentokentältä ja palautetaan kentälle, kuljetukset 

leirikeskukseen kuuluvat hintaan.  

 

Saapuessaan kurssille nuoret saavat kaiken tarvittavan informaation vastaanottotiimiltä. Tiimi 

on nuorten käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, he ovat järjestämässä mm. iltaisin 

järjestettäviä urheilu- ja kulttuuritapahtumia / -ohjelmia. Viikon päätteeksi oppilaat saavat 

kirjallisen ”Attestation Européenne d’Etudes Francaises” –todistuksen.  

http://www.pamplemousse.fi/
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Majoitus 2-5 hengen huoneissa, joissa oma 

kph. Leirikoulussa on oma tyttöjen ja oma 

poikien talo. Nuoret saavat taskurahaa kolme 

kertaa viikossa vastaanotosta, minne oma 

käteinen jätetään leirille tullessa. Pyykinpesu 

kerran viikossa.  

 

Kurssilla on 15 oppilasta per luokka tason 

mukaan. Oppitunteja on 15 viikossa, ma-pe. 

Opettajat ovat kokeneita kielen opettajia 

Nizzan yliopistosta. Mahdollisuus opiskella 

myös englantia ranskan lisäksi (pyydettävä 

erikseen). 

 

Kesäkurssien aikana nuorilla on mahdollisuus testata ranskan kielen tasonsa ja saada Ranskan 

Opetusministeriön myöntämä virallinen sertifikaatti kielitaidostaan (TCF eli test de 

connaissance du francais).  

 

Kurssien aloituspäivät ja hinnat 2021 (voit valita 2, 3 tai 4 viikon kurssin): 

 

 2 viikkoa 3 viikkoa 4 viikkoa 

20.6 1695 €  2290 €  3050 € 

27.6 1695 €  2290 €  3050 € 

4.7 1790 €  2420 €  3220 € 

11.7 1790 €  2420 €  3220 € 

18.7  1790 €  2420 €  3220 € 

25.7  1695 €  2290 €  - 

1.8 1695 € 

 

Hintoihin lisätään varausmaksumme 55 € / hlö. 

 

Lisäoptio ”Intensiiviranska” sisältää 6h lisäopetusta viikossa (3h tiistaina ja 3h torstaina). 

Hinta: 120 € / viikko. 

 

 

 
 

http://www.pamplemousse.fi/
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Lisätietoa koskien nuorisomatkaa  

 

Kaikista osallistujista tulee vanhemman 

toimittaa nuoren yhteystiedot (nimi kuten 

passissa, sotu, osoite, kotinumero, gsm) ja 

vastuuvanhemman tiedot (nimi, osoite, 

kotinumero, gsm). Samalla ilmoitetaan 

myös nuorten mahdolliset allergiat tai 

lääkitykset. Leirikeskuksessa lakanat on 

pedattu huoneisiin valmiiksi, pyyhkeet tulee 

jokaisen ottaa itselleen mukaan. Kurssin 

lopuksi nuori huolehtii lakanoiden 

viikkauksesta ja omien roskien siivouksesta.  

 

Nuori on vastuussa omasta 

käyttäytymisestään ja sitoutuu kurssille 

lähtiessään leirikohteen sääntöihin. 

Alkoholin tai huumeiden käyttö johtaa 

välittömästi kurssilta poistamiseen sekä 

Suomeen palautukseen omalla 

kustannuksella. Koko leirikeskuksen 

alueella tupakointi on turvallisuussyistä 

ehdottomasti kielletty. Jokaisella lähtijällä 

tulee olla voimassa oleva vakuutus, myös 

matkan peruutus- ja keskeytysvakuutus. On 

hyvä myös olla mukana E111-todistus/kortti 

(Kela). 

 
 

Matka sisältää: 

• Leirikeskuksen lentokenttäkuljetukset 

• Majoittumisen leirikeskuksessa, lakanat (omat pyyhkeet mukaan) 

• Kurssin ohjelman, josta vastaavat ranskalaiset opettajat 

• Paikallisen ranskankielisen henkilön mukana iltapäiväretkillä 

• Keskuksen yhteisen iltaohjelman 

• Aamiaiset, lounaan / piknik-eväät, illallisen (täyshoito) 

• Matkan suunnittelun ja toteutuksen 

• Provencen ja alueen kartan 

 

Matkan hinta ei sisällä: 

• Lentoja kohteeseen 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 

• Leiritilauksen palvelumaksua 55 € / hlö (sis alv) 

 

Kurssi välitetään Pamplemousse Oy:n kautta. Ranskassa palvelun toimittaja on Centre 

Méditerranéen, Chemin des Oliviers – B.P. 38, 06320 Cap d’Ail, France. Puh. +33.(0)4 93 78 

21 59. www.cmef-monaco.fr. Keskuksen johtaja Mr Gilles Cappadoro. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.cmef-monaco.fr/
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Ehdot 2020 (Ehdot vuodelle 2021 tulossa) 

 

Välitetyn kurssin varaus- ja peruutusehdot 

Varauksen yhteydessä maksaa asiakas varausmaksun 500 € sekä palvelumaksun 55 €. Jos maksua ei 

suoriteta eräpäivään mennessä, paikka peruuntuu. 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. Kurssin aiempi lopettaminen ei oikeuta 

palautuksiin. 

 

Peruutusehdot 

Maksettu varausmaksu sekä palvelumaksu pidätetään kaikissa peruutuksen vaihtoehdoissa. Jos 

peruutus tehdään 36 päivää ennen matkan alkua, palautetaan asiakkaalle puolet matkan 

kokonaishinnasta vähennettynä toimistokuluilla. Jos asiakas peruuttaa 35-0 päivää ennen matkan 

alkua, ei palautuksia anneta.  

 

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. 

 

Muutokset 

On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkalippujen 

kirjoittamisen jälkeen. Mikäli matkaohjelmaan tehdään muutoksia ennen lentolippujen kirjoitusta, 

muutoskulut toimistomme kulujen mukaisesti. 

 

Pamplemousse Oy on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04). 

Yleiset valmismatkaehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi. Mikäli tässä tarjouksessa ja edellä mainituilla nettisivuilla olevissa ehdoissa 

on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa annettuja erityismatkaehtoja. 
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