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AIKUISTEN KIELIKURSSIT AIX EN PROVENCESSA 2023 

 

Pamplemousse on ranskalaiseen kulttuuriin ja ranskan kieleen erikoistunut suomalainen yritys, 

ja on kilpailu- ja kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04).   

 

Pamplemoussen kautta kielikurssia varatessasi: 

- Neuvomme Suomessa kurssin kulusta 

- Voit valita lähtöpäivän Aixiin toiveesi mukaisesti, kurssit alkavat maanantaisin 

- Voit saapua paikalle jo kurssia aikaisemmin tai yhdistää kielikurssin halutessasi toiseen 

lomapalveluumme 

- Et maksa koulun ilmoittautumismaksua 85 € 

- Ensimmäisen kielikokeen teet kauttamme jo heti tilauksen jälkeen Suomessa 

- Saat kotiin sähköpostilla tai postitse kurssi- ja majoitusinfon sekä mahdollisesti 

kauttamme tilatut lentoliput  

- Saat ohjeet kurssille ja majoitukseen / Aixiin saapumisesta 

- Autamme sinua mahdollisissa kysymyksissä matkaa 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 perustaja 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. 

 

 

AIX EN PROVENCE 

 

Aix en Provence on pieni provencelainen kaupunki, jossa on vanha kaunis keskusta. 

Kaupungissa on paljon taidemuseoita ja esimerkiksi iso uima-stadion ja urheilualue. Kaupungin 

yleisilme on nuorekas siellä olevien 

yliopistojen vuoksi.  

 

Kaupunki oli myös taidemaalari Paul 

Cézannen (1839–1906) kotipaikka. 

Gastronomiaa ei myöskään sovi unohtaa; 

Provencen herkkuja löytyy kuuluisilta Aixin 

toreilta. Katso lisää tietoa kaupungista 

www.aixenprovencetourism.com  

 

Lähin lentokenttä on Marseille, josta 

paikallisbussilla pääsee kätevästi Aixin 

keskustaan. Lähin rautatieasema on Aix en 

Provence.  

 

http://www.pamplemousse.fi/
mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.aixenprovencetourism.com/
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Aikuisten kielikoulu:  

IS Aix-en-Provence - 30 Avenue des Écoles Militaires - 13100 Aix-en-Provence  

Tél : + 33 (0)4 42 93 47 90  

 

Kielikurssin järjestäjä yli 30 vuotta toiminut IS-instituutti, joka on erikoistunut 

aikuisopetukseen. Instituutti on osa Tukholman yliopiston toimintaa, lisäksi se on Ranskan 

ulkoministeriön opetusohjelmaan valittu kielikoulu (Ministère des Affaires Etrangères). Koulun 

kaikki opettajat ovat syntyperäisiä ranskalaisia. Minimi-ikä 18 vuotta. 

 

Instituutilla on opetustilat puutarhamaisessa ympäristössä noin 15 minuutin kävelymatkan 

päässä Cours Mirabeaulta keskustasta. Bussipysäkki, muutama kauppa, leipomo, puisto ja 

uimahalli lähellä. Rakennus ja puutarha olivat entisaikaan paikka, jonne kylän naiset 

kokoontuivat pyykille. Vanha charmi on paikassa edelleen jäljellä. Rakennukseen modernisoitu 

16 ilmastoitua luokkahuonetta kolmeen kerrokseen. ATK-tilasta pääsee aurinkoterassille. Hissi. 

Koulun tilat soveltuvat myös liikuntaesteisille. 

 

 
 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä anna Pamplemousseen: 

- nimesi, syntymäaikasi ja omat kontaktitiedot (postitusosoite, puh.nro ja s-postiosoite) 

- lähiomaisen kontaktitiedot (nimi ja puh.nro) 

- koulutuksesi / ammattisi  

- montako vuotta olet opiskellut ranskaa 

- montako tuntia viikossa luet nykyään 

- käytätkö ranskaa työssäsi 

- mahdolliset allergiat tms. rajoitteet, jos valitset perhemajoituksen 

 

Valmistelut: 

Kurssit Aixissä alkavat kartoitusta tekevällä tasotestillä. Testien perusteella muodostetaan 

opiskeluryhmät. Kurssiviikkojen aikana oppilaan ryhmää saatetaan edistymisen myötä vaihtaa.   

 

Kansalliset vapaapäivät 2023: 

Kansallisina vapaapäivinä ei ole opetusta, poisjääneet tunnit huomioidaan muina kurssipäivinä 

iltapäivän lisätunneilla: 1.1., 10.4., 1.5., 8.5., 18.5., 29.5., 14.7., 15.8., 1.11., 11.11., 25.12.2023  

 

 

 

 

 

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

 

Kurssit jakautuvat kolmeen ryhmään. Peruskurssi on tasosta riippumatta kaikille mahdollinen 

aamupäivien opetuskurssi. Lisäkurssit ovat peruskurssiin liitettäviä kursseja, joissa opetusta eri 

teeman mukaan on myös iltapäivisin. Valittavana on myös yksityisopetusta iltapäiviin haluamasi 

tuntimäärä. Erikoiskurssit palvelevat mm. työssä ranskaa tarvitsevia ammattiosaajia sekä 

ranskan kielen opettajia. Kursseilla 5–10 oppilasta ryhmässä.  

 

Kurssien hintoihin lisätään Pamplemoussen palvelumaksu 55 €.  

 

 

 

PERUSKURSSIT: 

 

• Peruskurssi FG:  

Kurssi FG (Francais Général) soveltuu kaikille tasoon katsomassa. Peruskurssilla oppilaat jaetaan 

tasoryhmiin aamupäivien opetuksen ajaksi. Viikossa yhteensä 20 x 45 min tunteja. Kurssi on 

yleensä vähintään kahden viikon mittainen. Mahdollisuus ottaa myös pidempiä jaksoja. 

 

Kurssilaisella on mahdollisuus osallistua oppituntien jälkeen instituutin tarjoamiin päivittäisiin 

retkiin ja kulttuuritapahtumiin (teatteri, musiikki, taide, keittiö jne) sekä aktiviteetteihin (maalaus, 

golf, ratsastus, yoga). Iltapäivien teemat vaihtelevat viikoittain vuodenajan mukaan. Retket ja 

aktiviteetit maksetaan ja varataan paikan päällä.  

 

Peruskurssin aloituspäivät 2023: 9.1, 23.1, 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4, 17.4, 2.5, 15.5, 30.5, 12.6, 

26.6, 10.7, 24.7, 7.8, 21.8, 4.9, 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11 ja 11.12.2023 

 

Aloittelijat voivat aloittaa kurssin ainoastaan 23.1, 20.2, 20.3, 17.4, 15.5, 12.6, 10.7, 7.8, 4.9, 

2.10, 30.10 ja 27.11.2023 

 

Hinnat 2023:  

 

1 viikko 2–4 viikkoa 5–7 viikkoa 8–10 viikkoa 

390 € 325 € /viikko 290 € /viikko 270 € /viikko 

 

 

 

• FL – Pitkä peruskurssi Français Long 

Kurssin kesto 8, 16 tai 24 viikkoa. Opetusryhmässä 5-10 oppilasta. Opetusta aamu- tai 

iltapäivisin. Sopii tasoille A2 – B1 (ei aivan aloittelijat).  

 

Aloituspäivät: 23.1, 20.3, 15.5, 10.7, 4.9 ja 30.10.2023 

 

Kurssin hinta: 250 € /viikko 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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• FG+ – Laajennettu yleisranska 

Aamupäivällä (20 tuntia / viikko) peruskurssin tunteja, iltapäivällä (10 tuntia / viikko) eri 

teemoilla olevia tunteja 4-6 opiskelijan pienryhmissä (esimerkiksi keskusteluja, pelitunteja, 

workshoppeja, aktiviteetteja myös koulun ulkopuolella). Sopii tasoille A1-C2  (ei aivan 

aloittelijoille).  

 

Aloituspäivät: kuten peruskurssilla. 

 

Hinnat 2023: 

 

1 viikko 2–4 viikkoa 5–7 viikkoa 8–10 viikkoa 

515 € 450 € /viikko 415 € /viikko 395 € /viikko 

 

 

 

• FGCP – Yksityisopetusta 

Peruskurssin lisäksi valittavana haluttu määrä yksityistunteja iltapäiviin. Tuntien sisältö oppilaan 

toiveiden mukaan. Sopii myös aloittelijoille.  

 

Aloituspäivät: kuten peruskurssilla. 

 

Hinnat 2023:     

 

 

 

 

 

 1 viikko 2–4 viikkoa 5–7 viikkoa 8–10 viikkoa 

FG + 4 x 1h30 

yksityistuntia viikossa 
600 € 535 € /viikko 495 € /viikko 475 € /viikko 

FG + 6 x 1h30 

yksityistuntia viikossa 
715 € 640 € /viikko 595 € /viikko 570 € /viikko 

FG + 8 x 1h30 

yksityistuntia viikossa 
820 € 745 € /viikko 690 € /viikko 665 € /viikko 

FG + 10 x 1h30 

yksityistuntia viikossa 
920 € 840 € /viikko 785 € /viikko 760 € /viikko 

http://www.pamplemousse.fi/
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• PEXAM / PEDALF – Valmistautumista kielikokeeseen 

Peruskurssiin FG tai pitkään peruskurssiin FL yhdistettävä tutorial-kurssi, joka valmistaa 

DELF/DALF –kielikokeeseen. Lisätietoa kielikokeista: http://www.ciep.fr/delf-dalf .  

 

PEXAM –kurssi. FG tai FL- kurssin tuntien lisäksi kurssiin kuuluu 4 oppituntia per 

viikko DELF A2 to B2 -kokeeseen valmistavia opintoja. Minimitaso A2.  

 

Kurssin hinta: 210 € /viikko 

 

 

PEDALF –kurssi. 6 yksityistä oppituntia per viikko DELF C1 ja C2 -kokeeseen 

valmistavia opintoja. Lisäksi opettajan korjauksia ja lisäohjausta opiskeluun. Kurssi 

vaatii vähintään 6 h itsenäistä työskentelyä / viikko oppituntien ulkopuolella. 

Minimitaso B2.  

 

Kurssin hinta: 400 € /viikko 

 

 
 

LISÄKURSSIT: 

Peruskurssiin (FG) on mahdollista yhdistää lisäkurssi itseä kiinnostavasta aiheesta, tarjolla 

esimerkiksi, patikointi-, kulttuuri-, taide- ja valokuvauskurssi. Lisäkurssien kesto 2 viikkoa ja 

hinnat ovat per 2 viikkoa. Soveltuvat tasoille A1 – C1. Ei aivan aloittelijoille 

 

 

• Peruskurssi FG + PROVENCE TUTUKSI (DP) 

Tutustumista aitoon Provenceen. Näet parhaat paikat ja opit alueesta lisää kielen ohella: 

Avignon, Pont du Gard, Cassis, Camargue, Luberon, viiniä, ruokaa ja kulttuuria. Kurssiin 

sisältyvät opastukset sekä mahdolliset pääsymaksut ja paikallisten tuotteiden maistelut. Yhteensä 

noin 20 tuntia retkeilyä kahdessa viikossa. Kurssi toteutuu, kun on vähintään 4 osallistujaa. 

 

Aloituspäivät: 6.3, 17.4, 26.6 ja 4.9.2023 

 

Kurssin hinta: 400 € / 2 viikkoa. Hinta lisätään peruskurssin FG hintaan.  

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.ciep.fr/delf-dalf
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• Peruskurssi FG + PATIKOINTI (DPP) 

Kahden viikon aikana noin 20 tuntia patikointia kauniissa Provencen maisemissa opastetusti. 

Jokaisella reitillä on oma teemansa. Kurssi toteutuu, kun vähintään 4 osallistujaa.  

 

Aloituspäivät: 20.3, 12.6, 18.9 ja 16.10.2023 

 

Kurssin hinta: 400 € / 2 viikkoa. Hinta lisätään peruskurssin FG hintaan. 

 

 

 

ERIKOISKURSSIT: 

 

• FDA – Ammattiranska 

Tarvitsetko ranskaa työssäsi? Kurssi soveltuu eri aloilla pääasiassa johtotehtävissä työskenteleville, 

jotka käyttävät ranskaa työssään. Oppituntien sisältö räätälöidään kullekin opiskelijalle / ryhmälle 

sopivaksi etukäteen lähetettävän kyselyn perusteella. Kurssin pituus 2 viikkoa, opetusta 30 oppituntia 

viikossa. Ryhmissä 3–6 oppilasta. Soveltuu B1-C1 –tasoisille opiskelijoille. Jos osallistujia on 

vähemmän kun 3, kurssi siirtyy FGCP10 kurssiksi. Mahdollisesta kurssimuutoksesta tulee ilmoitus 3 

viikkoa ennen kurssin aloituspäivää.  

 

Aloituspäivät: 9.1, 6.2, 6.3, 3.4, 2.5, 30.5, 26.6, 24.7, 21.8, 18.9, 16.10, 13.11 ja 11.12.2023 

 

Kurssin hinta: 1600 € / 2 viikkoa 

 

 

• FPF – Kurssi ranskan opettajille 

Kahden viikon mittainen kurssi ranskan kielen opettajille. Aamupäivisin syvennetään kielitaitoa 

peruskurssilla (FG) ja iltapäivisin käsitellään ajankohtaisia asioita, erityisteemoja ja 

opetusmetodeita. Iltapäivien workshopit (viikossa 10 oppituntia) pureutuvat luokassa 

tapahtuvaan opetukseen ja metodeihin. Soveltuu B2-C2 tasoisille opiskelijoille. Iltapäivien 

ryhmäkoko 4-15 henkilöä.  

 

Aloituspäivät: 9.1, 26.6, 10.7. ja 24.7.2023 

 

Kurssin hinta: 200 € / 2 viikkoa 

 

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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• Yksityistunnit 

Räätälöidyt yksityistunnit tasosi ja henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan. Oppitunnit järjestetään 

aina 2 kerrallaan (1h30). Sopii kaikille tasoille; aloittelijasta – C2:een. Oppitunteja voi valita 2 – 

40 tuntia / viikossa. Tunnit järjestetään aamu- ja/tai iltapäivällä, saatavuuden mukaan. 

 

Hinnat 2023: 

 

 
 

 

ONLINE-KURSSIT: 

Etäkurssit joko yksityisesti tai ryhmässä. 

 

•  E-CP – Yksityistunnit 

2, 10 tai 20 tunnin paketteja. Räätälöidyt yksityistunnit tasosi ja henkilökohtaisten tarpeidesi 

mukaan. Oppitunnit järjestetään aina 2 kerrallaan (1h30). Sopii kaikille tasoille; aloittelijasta – 

C2:een.  

 

Hinnat 2023: 

- 2 oppituntia: 110 € 

- 10 oppituntia: 540 € 

- 20 oppituntia: 1060 € 
   

 

 
 

 

2-9 

oppituntia 

10-19 

oppituntia 

20-34 

oppituntia 

35-49 

oppituntia 

50-65 

oppituntia 

66+ 

oppituntia 

55 € /tunti 54 € /tunti 53 € /tunti 52 € /tunti 51 € /tunti 50 € /tunti 

http://www.pamplemousse.fi/


   

AIX EN PROVENCE 2023 
  

 Pamplemousse Oy, Puhurinpolku 1 B, 02120 Espoo 

 tel +358.9.4551121, ww.pamplemousse.fi 8(10) 

 

MAJOITUS 

Varaathan majoituksen vähintään edellisestä sunnuntaista kurssin jälkeiseen lauantaihin, eli 

kahden viikon kurssilla siis 13 yötä, niin ehdit osallistua kaikkeen. Hotellissa ja huoneistoissa 

maksetaan vastaanottoon paikalliset turistiverot (noin 2 € / hlö / pv). Majoituksesta 

palvelumaksumme on 55 € / varattu majoitus. Perhemajoituksesta lisäksi kielikoulun 

palvelumaksu 75 €. 

 

Majoitusvaihtoehtoja ovat Aixissa: 

1. Keskustan cityasunnot ilman uima-allasta 

2. Keskustan cityasunnot uima-altaalla 

3. Hieman keskustan ulkopuolella oleva huoneistomajoitus 

4. Keskusta-alueen hotelli 3***  

5. Perhemajoitus  

 

 
 

1. City-asunnot keskustassa ilman uima-allasta (o) 

Hyvätasoinen huoneistohotelli vain kivenheiton päässä Cours Mirabeaulta. 

Mahdollisuus ostaa aamiainen paikan päällä. Vastaanotto avoinna 24/7, pyöriä 

vuokrattavana, hiustenkuivaaja ja silitysrauta ja –lauta lainattavissa vastaanotosta.  

 

Yksiöissä (22 m²) perusvarusteltu keittiönurkkaus ja kph, ilmastointi, satelliitti-TV, 

tallelokero, puhelin ja ilmainen Wifi. Kaksioissa (32 m²) astianpesukone. Yksiöissä 

vuodesohva 1–2 hengelle, kaksioissa lisäksi parivuode, tilaa 1–4 hengelle. 

 

Hinnat vaihtelevat saatavuuden ja vuodenajan mukaan. Kysy ajankohtainen hinta.  

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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2. Keskustan cityasunnot uima-altaalla (o) 

Huoneistohotelli hyvällä paikalla vain 600m päässä Cours Mirabeaulta ja Aixin 

keskustasta. Rautatieasemalle (Aix centre) 200m, bussiasemalle 100m. Ulkouima-allas 

(avoinna touko-syyskuu) ja aurinkotuolit. Vastaanotto avoinna 24/7. Mahdollisuus ostaa 

aamiainen, pestä pyykkiä, silitysrauta ja –lauta lainattavissa. Lemmikit sallitaan. 

Yksiöissä vuodesohva 160 cm, perusvarusteltu keittiö (sis. mikron ja astianpesukoneen), 

kph ja wc. Hiustenkuivaaja, ilmastointi, satelliitti-TV, Wifi. Osassa huoneistoja terassi. 

Mahdollisuus varata kaksio, missä sänky 160 cm vuodesohvan lisäksi.  

 

Hinnat vaihtelevat saatavuuden ja vuodenajan mukaan. Kysy ajankohtainen hinta.  

 

  
 

 

3. Keskustan ulkopuolella oleva huoneistohotelli (o) 

Siisti huoneistohotelli hieman Aixin keskusta-alueen ulkopuolella, noin 2 km päässä 

ydinkeskustasta ja noin 3,5 km kielikoulusta. Bussiyhteys linjalla 6 suoraan keskustaan. 

Paikan päällä aamiainen ja pyykinpesumahdollisuus lisämaksusta. Lemmikit sallitaan. 

Huoneistoissa keittonurkkaus, kph, wc, puhelin, Wifi, satelliitti-TV, ilmastointi.  

 

Hinnat vaihtelevat saatavuuden ja vuodenajan mukaan. Kysy ajankohtainen hinta.  

 

 
 

 

4. Hotelli 3***  

Keskitason hotelli loistavalla paikalla Aixissa lähellä turistitoimistoa ja 

suihkulähdeaukiota sekä torikatu Cours Mirabeauta. 48 huonetta perusmukavuuksin. 

 

Hinnat vaihtelevat saatavuuden ja vuodenajan mukaan. Kysy ajankohtainen hinta.  

 

http://www.pamplemousse.fi/
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5. Perhemajoitus Aixissä (IS)  

Majoitus ranskalaisen perheen/henkilön luona. Kielikoulu arvioi ja valitsee majoittavat 

tahot, jotka ovat siten luotettavia ja avoimia vastaanottamaan ulkomaalaisia opiskelijoita. 

Majoitukset saatavuuden mukaan keskusta-alueella, mutta myös kaupungin ulkopuolella. 

Majoitus omassa huoneessa aamiaisilla tai puolihoidolla (sis. aamiaiset ja illalliset). Voit 

myös valita vain huoneen, jolloin teet itse haluamasi ruokailut, keittiö käytössä. 

 

• Vain huone, käytössäsi keittiö: 200 € / viikko / hlö (room + access of the kitchen) 

• Aamiaisilla: 212 € / viikko / hlö (max. 2 viikkoa) 

• Puolihoidolla (sis. aamiainen ja illallinen): 285 € / viikko / hlö  

 

 

LENNOT  

 

Lennot on kätevintä ottaa Marseilleen, josta pääset lentokenttäbussilla Aixin keskustaan (noin 

30min). Hyviä yhteyksiä on mm. Lufthansalla; silloin välilasku mennen tullen Munchenissä / 

Frankfurtissa tai KLM:llä Amsterdamin kautta. Suoria lentoja Helsingistä on Nizzaan, mistä Aix 

en Provenceen junalla tai bussilla. Liputuspalkkiomme lennoista on 55 € / hlö. Lennot tulee 

maksaa heti varauksen yhteydessä. Ei muutos- tai peruutusmahdollisuutta.  

Lennot voit varata myös itse. 
  

 

http://www.pamplemousse.fi/

