
 Montreux 2023 

 

Pamplemousse Oy 

puh. 09 455 1121, matkat@pamplemousse.fi, www.pamplemousse.fi  

 

AIKUISTEN KIELIKURSSIT MONTREUX’SSA 2023 

 
Pamplemousse on ranskalaiseen kulttuuriin ja ranskan kieleen erikoistunut suomalainen yritys, ja on 

kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04). 

 

Pamplemoussen kautta kielikurssia varatessasi: 

- Autamme valitsemaan sopivan kurssin 

- Voit valita lähtöpäivän toiveesi mukaisesti, kurssit alkavat maanantaisin 

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

lomapalveluumme 

- Saat itsellesi sähköpostilla tai postitse kurssi- ja majoitusinfon sekä lentoliput (jos tilattu kauttamme) 

- Saat ohjeet kurssille ja majoitukseen saapumisesta 

- Autamme sinua mahdollisissa kysymyksissä matkaasi koskien 

 

Kurssien lisätiedustelut ja varaukset: Pamplemousse Oy, p. (09) 455 1121, 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. Kielikurssit niin nuorille kuin aikuisillekin ovat 

olleet tarjonnassamme alusta alkaen.  

 

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.  

 

 

Montreux, Sveitsi 

 

Sveitsiläinen Montreux’n kaupunki sijaitsee 

Geneve-järven rannalla, Alppien juurella. 

Paikan kauneuteen vaikuttavat niin Unescon 

maailmanperintöluetteloon kuuluvat 

Lavaux’n viinitarhat kuin palmujen 

reunustamat laiturit ja järven voimakas 

sininen väri. Kaupungin ilmasto on lähes 

välimerellinen. Montreux on houkutellut 

monia taiteilijoita, kirjailijoita ja 

matkailijoita etsimään inspiraatiota, rauhaa 

ja kauneutta.  

 
Kuva: Alpadia Montreux 
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Montreux’n kaupunki tarjoaa monia vaihtoehtoja niin urheilullisille mielille kuin kulttuurista 

kiinnostuvillekin. Muutaman minuutin päässä rannasta kukkulat tarjoavat vaellusreittejä upeilla maisemilla. 

Geneve-järvi tarjoaa myös hienot mahdollisuudet veneilylle. Myös historiallinen Chillonin linna ja Chaplin’s 

World museot ovat näkemisen arvoisia.  

 

Lisää tietoa Montreux’n kaupungista voi lukea turistitoimiston sivuilta ja osoitteesta: 

https://www.myswitzerland.com/en/destinations/montreux-riviera/  

 

 
Kuva: Alpadia Montreux 

 

 

Kielikoulun toimipiste Montreux’ssä: 

Alpadia Montreux 

Grand-Rue 42, 1820 Montreux 

Tél. +41 (0) 21 621 84 48 

 

Montreux’n kielikoulu on pieni ja idyllinen, jossa on 

rauhallinen oppimisympäristö ja erinomaiset tilat (kahvila, 

täysin varustettu keittiö ja terassi). Kielikoulu sijaitsee 

lähellä rantaa, keskeisellä paikalla. Lauttaterminaalille on 

noin 100 metriä, lähimmälle linja-auto asemalle noin 200 m. 

Veveyn vanhaan kaupunkiin on matkaa noin 7 km, 

kaupunkiin pääsee helposti junalla tai autolla. 

 

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 
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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. Montreux’n kielikoulu 

sijaitsee keskustassa. Päivän oppituntien jälkeen voit osallistua kielikoulun järjestämiin aktiviteetteihin. 

Aktiviteetit vaihtelevat viikoittain. 

 

 

KURSSIT, ALOITUSPÄIVÄT JA HINNAT 2023: 

 

Kaikkien kurssien aloituspäivät ovat joka maanantai vuoden ympäri. Aivan aloittelijat voivat aloittaa 

seuraavina päivinä (vähintään 2 viikon kurssi): 16.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 

30.10., 27.11.2023. 

 

Kansalliset vapaapäivät, jolloin koululla EI ole opetusta ja väliin jääviä tunteja ei korvata: 26.12.2022-

6.1.2023, 7.4., 10.4., 18.5., 29.5., 1.8., 18.9., 25.12.2023-5.1.2024. 

 

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 1-36+ viikkoa valintasi mukaan. Oppilas tekee kotona 

ennakkoon Suomessa ensimmäisen tasotestin, jonka perusteella ryhmät muodostetaan. Testi tehdään ja 

lähetetään sähköisesti, saat linkin testiin Pamplemousselta. 

 

 

 
Kuvat: Alpadia Montreux 

 

 

• Standard-kurssi 

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

kirjallista ilmaisua. Tasot: A1-C1. Kesto: 1–46 viikkoa.  

 

• Intensiivikurssi 

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

keskitytään suulliseen ilmaisun harjoittelemiseen. Tasot: A1-C1. Kesto: 1–46 viikkoa. 
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• Premium-kurssi 

30 x 45 min oppituntia viikossa (intensiivikurssi + 5 lisätuntia pienryhmässä). Pienryhmätunnit max 8 

opiskelijan ryhmässä, tunneilla paneudutaan kirjallisten taitojen kehittämiseen. Tasot: A1-C1. Kesto: 1-46 

viikkoa.  

 

• Combi 5 / Combi 10 

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

30 x 45 min oppituntia viikossa (standard + 10 yksityistuntia). Kurssit sopivat hyvin opiskelijoille, jotka 

haluavat ryhmäopetuksen lisäksi painottaa oppimisessaan itselle haastavia aiheita (kerro siis mitä haluat 

yksityistunneilla käsiteltävän). Tasot: A1-C1. Kesto: 1–46 viikkoa.  

 

•  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. Montreux’n kielikoulussa 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 8 hengen pienryhmissä). Kurssi on 4 viikon mittainen, alkamispäivät 

koepäivien mukaan (koe viimeisellä viikolla). Kysy kurssimateriaalin ja kokeen hinnasta matkatarjousta 

kysyttäessä. Koepäiviä noin kahden kuukauden välein, kesällä joka kuukausi. Kysy koepäivää oman matkasi 

mukaan. 

 

 

Hinnat 2023: 

(Huom! Hinnat Sveitsin frangeina. Hinta euroina määräytyy asiakkaan tilauspäivän kurssin mukaan. Sveitsin 

frangin kurssi noin 1 CHF = 0,98 €. Jos kurssissa suuria muutoksia loppulaskun maksamisen aikaan, hintaa 

tarkistetaan.) 

 

Viikko Standard Intensiivi Premium Combi 5 Combi 10 

1 330 415 570 980 1480 

2–3 315 400 555 890 1465 

4–7 295 385 540 870 1445 

8–11 275 365 520 850 1425 

12–23 255 345 495 830 1405 

24–35 245 335 485 820 1395 

36+ 235 325 475 810 1385 

 

DELF/DALF: 4 viikon kurssin hinta on CHF 2020. (Kokeen maksu ei sisälly kurssin hintaan) 

 

Hintaan sisältyy: opetus, oppimateriaali, online-arviointitesti, Alpadia-todistus, aktiviteetteja, opiskelijakortti 

ja verot. 

 

Ilmoittautumismaksu: CHF 120 

Kesäkaudella 18.6. – 19.8.2023 kurssien hintaan lisätään CHF 40 /viikko. 

Pamplemoussen välityspalkkio on 55 € / kurssi. Kysy pidempien kurssien hinnat toimistostamme. 
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Kuvat: Alpadia Montrex 

 

 

MAJOITUS: 

 
Majoitusvaihtoehtoina Montreux’ssä tarjoamme kielikoulun tarjoamia majoituskohteita, 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. Kesäkaudella 18.6. – 19.8.2023 majoituksen 

hintaan lisätään CHF 45 /viikko. 

 

1. Kielikoulun majoituskohteet 

Kielikoulu tarjoaa hyvien kulkuyhteyksien päässä olevia majoitusmahdollisuuksia. Majoituksia on erilaisia: 

yksiöitä ja huoneistoja. Huoneistot ovat täysin remontoituja. Ajankohtaiset hinnat tulevat tarjouksen 

yhteydessä. 

 

2. Hotelli keskustassa 

Perusvarusteltu 2–3 tähden hotelli Montreux’n keskustassa. Hotelli sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella 

tai kävelymatkan päässä kielikoulusta. 1hh / 2 hh sisältäen aamiaiset. Ajankohtainen hinta annetaan 

tarjouksen yhteydessä.  

 

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 Montreux’n keskusta-alueella, mutta myös hiukan kaupungin ulkopuolella. Majoitus 

omassa huoneessa aamiaisilla tai puolihoidolla (sis. aamiaiset ja illalliset). Majoitukset hyvien 

kulkuyhteyksien varrella. Perhemajoituksen takuu maksu on CHF 50. Saapuminen sunnuntaisin klo 11–21 ja 

lähtö lauantaisin klo 12 mennessä.  

 

Perhemajoituksen hinnat:  

(Huom! Hinnat Sveitsin frangeina. Hinta euroina määräytyy asiakkaan tilauspäivän kurssin mukaan. Sveitsin 

frangin kurssi noin 1 CHE = 0,98 €. Jos kurssissa suuria muutoksia loppulaskun maksamisen aikaan, hintaa 

tarkistetaan.) 
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  1 viikko 2–3 viikkoa 4–7 viikkoa 8+ viikkoa 

Perhemajoitus 
aamiaisilla (single) 295 285 275 250 

puolihoidolla (single) 310 300 290 265 

 

Erikoisruokavaliosta veloitetaan viikoittain CHF 25 (aamiainen) ja CHF 40 (puolihoito). 

 

  
Kuvat: Alpadia Montreux 

 

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: 

Helsingistä lentoja Zurichiin on mm. Lufthansalla ja Geneveen KLM/Air-Francella. Lentokentältä pääsee 

junalla Montreux’n kaupunkiin. 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 CHF 120. 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. 

Maksettuja suorituksia ei palauteta. 

 

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

42, CP 1206, 1820 Montreux, Switzerland. 
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