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RANSKAN KIELEN OPISKELUA MARTINIQUELLA 2022 
 

Pamplemousse on ranskalaiseen kulttuuriin ja ranskan kieleen erikoistunut suomalainen 

yritys, ja on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04).   

 

Pamplemoussen kautta oppitunteja varatessasi: 

- Neuvomme Suomessa opiskelun kulusta 

- Voit valita lähtöpäivän toiveesi mukaisesti, tunnit saatavuuden mukaan 

- Voit 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.  

- Saat ohjeet kirjallisesti tunneille ja majoitukseen saapumisesta 

- Autamme sinua mahdollisissa kysymyksissä kurssia  

 

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. 

 

 
MARTINIQUE 

 

Martinique, kutsuttu myös nimellä kukkien saari, on Ranskan merentakainen departementti 

(DOM) Karibianmerellä ja kuuluu Antillien saariryhmään. Käyttökieli on ranska ja valuutta euro. 

Reittilennot kulkevat Suomesta Pariisin kautta, kokonaislentoaika noin 11h. Asukkaita 

Martiniquella on noin 400 000, pääkaupunki on Fort de France. 

 

Martinique on trooppinen tulivuorisaari. 

Mont Pelée –tulivuori purkautui viime 

kerran vuonna 1902. Trooppinen metsä, 

eläimistä ja kasvisto antavat matkallesi 

eksoottista tuntua. Maisemaa 

luonnehtivat myös sokeriviljelmät. 

Sokeri onkin rommin lisäksi yksi 

Martiniquen tärkeimmistä 

vientituotteista. Ilmasto on melkeinpä 

koko vuoden miellyttävä. 

Keskilämpötila on 26 °C. Elokuusta 

marraskuuhun on ns. sadekautta, jolloin 

myös hurrikaanit ovat mahdollisia. 

http://www.pamplemousse.fi/
mailto:matkat@pamplemousse.fi
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Opetus: 

Martiniquella voit opiskella yksityistunteja 

natiivin opettajan johdolla. Voit olla aloittelija 

tai jo pidemmälle opinnoissa edennyt, opetus 

suunnitellaan juuri sinulle sopivaksi. 

Yksityistunneilla keskitytään omien toiveidesi 

mukaan sanastoon, kielioppiin, kirjoittamiseen, 

puhumiseen jne. Yksityistunnit tarjoava 

kielikoulu on France Langue. Voit aloittaa 

yksityistunnit haluamanasi aikana, opettajien 

saatavuus tarkistetaan.  

 

Kansalliset vapaapäivät, jolloin ei opetusta:  

01/01, 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 15/08, 

01/11, 11/11. Joulun ja uuden vuoden tauko 

19/12 – 30/12/2022. 

 

 
 

Ennakkovalmistelut: 

Oppilas tekee kotona ennakkoon Suomessa ensimmäisen tasotestin, jonka perusteella opettaja 

arvioi tasoa. Pamplemousse toimittaa lähtijälle linkin verkossa tehtävään testiin.  

 

 

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

 

Majoitusta Martiniquella tarjoamme huoneistoissa (yksiö / kaksio) tai perheessä Trois-

Ilets'ssä. Les Troits-Ilets sijaitsee pääkaupunki Fort-de-Francesta katsoen lahden toisella 

puolella etelään päin. Lähellä ovat kaupat, bussiasema, laivasatama ja monet nähtävyydet. 

Helppo kulkea Fort-de-Franceen laivalla.  

 

Mahdollisista suuremmista huoneistoista ja loma-asunnoista kyselyt erikseen. Majoitus on aina 

vähintään edellisestä sunnuntaista kurssin jälkeiseen lauantaihin, niin ehdit osallistua kaikkeen.  

 

• Huoneistot 

Trois-Ilets’n huoneistot sijaitsevat rannan läheisyydessä pienessä lomakylässä. Lähellä 

ravintoloita, putiikkeja, posti sekä autovuokraamo. 22 yksilöllisesti kalustettua huonetta, yksiöitä 

ja kaksioita. Huoneissa perusvarusteltu keittonurkkaus, jossa on jääkaappi ja mikroaaltouuni, 

vedenkeitin. Taulutelevisio ja digitaalikanavat. Ilmainen Wifi. Ei siivousta joka päivä.  

 

Vastaanotto avoinna rajoitetusti. Lakanat ja pyyhkeet kuuluvat hintaan. Ruokailuita ei kuulu 

matkaan, mahdollisuus ostaa aamiaiset/lounaat/illalliset ravintoloista tai valmistaa itse. 

    

 
 

 
 

• 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 5 – 35 minuutin matkan päässä opetustiloista, 

kulkeminen bussilla tai veneellä. Majoitus omassa huoneessa. Majoituksen aamiaisilla. 

http://www.pamplemousse.fi/
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HINNAT: 

 

Hinta alkaen 2795 € / hlö sisältäen: 

- 10 yksityistä oppituntia à 45min viikossa eli 2 viikon aikana 20 oppituntia 

- 13 yön majoituksen perheessä aamiaisilla tai huoneistossa (yksiö) ilman ruokailuita 

- Majoituksissa oma kph, lakanat ja pyyhkeet 

- Opetuksesta vastaavan kielikoulun ilmoittautumismaksun 

- Ennakkoon tehtävän kielitestin 

 

Lisämaksusta lennot, lentokenttäkuljetukset ja/tai mahdolliset lisämajoitukset tai aktiviteetit 

Martiniquella. Hintaan lisätään Pamplemoussen palvelumaksu 55 € / hlö.  

 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä anna Pamplemousseen: 

- nimesi, syntymäaikasi ja omat kontaktitiedot 

- lähiomaisen kontaktitiedot 

- koulutuksesi / ammattisi  

- montako vuotta olet opiskellut ranskaa ja montako tuntia viikossa luet nykyään 

- käytätkö ranskaa työssäsi 

- mahdolliset ruoka-allergiat tms. huomiot perhemajoitusta varten 
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