
Suomen ranskanopettajain yhdistyksen opintomatka 
Avignoniin 31.5.–6.6.2015 (su-la) 
 

 
 
Tervetuloa yhdistyksemme jäsenmatkalle ja kesäkurssille laventelintuoksuiseen 
Provenceen, Rhône-joen rannalla sijaitsevaan Avignonin viehättävään kaupunkiin!  
 
Matkalla meitä opastaa syntyperäinen avignonilainen, Tampereen Aleksanterin 
koulun ranskankielisestä opetuksesta vastaava Fabienne Langlade. Matkaohjelmaan 
kuuluu monipuolisesti sekä koulutusta että kulttuuria.  
 
Centre régionale de documentation pédagogiquen johtaja Thierry Nadal esittelee 
kieltenopettajille hyödyllisiä sähköisiä materiaaleja. Christine Corbi (Docteur en 
sciences de l’Éducation) pitää meille puolestaan teoreettis-toiminnallisen 
koulutuskokonaisuuden vieraiden kielten ja vähemmistökielten opetuksesta 
Ranskassa (koulutus saa jatkoa Tampereella lokakuussa 2015). Ranskan 
koulujärjestelmään saamme vielä aidon kosketuksen vierailemalla Collège Lou 
Vignarès’ssa. 
 
Tutustumme tietysti myös monipuolisesti Avignonin kaupunkiin (mm. Palais des 
Papes sekä kaupungintalon virallinen vastaanotto). Tämän lisäksi teemme retken 
idyllisessä Roquemauressa sijaitsevalle viinitilalle ja ihailemme UNESCO:n 
maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Pont du Gard -roomalaisakveduktia. Käymme 
myös yhdessä Ranskan kauneimmista kylistä, Les Baux-de-Provencessa ja Carrière 
des Lumières -keskuksen häikäisevän hienossa multimedianäytöksessä, jossa 
vanhoihin kalkkikiviin heijastetaan renessanssitaiteilijoiden töitä.  
 
Lounasta syömme hurmaavissa paikallisravintoloissa.  
 
Matkalla on myös yksi kokonainen vapaapäivä, jolloin voi halutessaan lähteä 
käymään vaikkapa lähiseudun kauniissa kaupungeissa (Arles, Aix-en-Provence, 
Nîmes tai Marseille upeine uusine Välimeri-museoineen). 
 
Majoitumme aivan Avignonin idylliseen keskustaan, Paavien palatsin (Palais des 
Papes) kupeessa sijaitsevaan kolmen tähden hotelli Kyriadiin (26 Place de l’Horloge, 
Avignon).  



 
Matkan hinta on osanottajien lukumäärästä riippuen 1102–1200 €. Matka toteutuu, 
kun osallistujia on vähintään 10. Ryhmään otetaan 20 ensin ilmoittautunutta.  
 
Matkan hintaan sisältyy:  
 

- lennot Helsinki-Frankfurt-Marseille 
- lennot Marseille-Frankfurt-Helsinki 
- edestakaiset lentokenttäkuljetukset 
- majoitus 2 hh huoneessa (1hh huonemajoituksen lisämaksu 345 €) 
- buffet-aamiainen hotellissa 
- viinitila- ja Pont du Gard -retki viineineen, kuljetuksineen ja opastuksineen 
- muiden retkien opastukset 
- koulutukset (yht. 12 h) 

 
Matkan hinta ei sisällä:  
 

- matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 
- mahdollista lentoyhtiön polttoainelisämaksua 
- ravintola-aterioita 
- julkisilla liikennevälineillä tehtäviä matkoja 
- Carrière des Lumières -näyttelyn pääsymaksua 
- Palais des Papes -palatsin pääsymaksua 

 
Lentoaikataulut:  
 
Su 31.5. Helsinki-Frankfurt 06.00-07.40 LH855 
Frankfurt-Marseille 08.25-10.00 LH1086 
 
La 6.6. Marseille-Frankfurt 19.10-20.50 LH1089 
Frankfurt-Helsinki 22.15-01.45 LH854 
 
Alustava ilmoittautuminen 9.1.2015 mennessä matkanjohtaja Tytti Tenhuselle 
(tytti.tenhunen@espoo.fi). 30 % matkan hinnasta + palvelumaksu 24 € maksetaan 30.1.2015 
mennessä, jolloin matkalle pääsy vahvistuu. Loppumaksu maksetaan 21.4.2015. Opintomatkalle 
lähtevien on mahdollista anoa yhdistyksen stipendiä ensi keväänä.  
 
 

 
 
 
 



 
Hintaperuste: Hinnat perustuvat tarjouspäivänä vahvistettuihin. Hinnat ovat sitoumuksetta. Lennot ja 
majoitus alustavasti varattu. Bussi saatavuuden mukaan. Oikeus matkaohjelman / vierailupaikkojen 
muutokseen pidätetään. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat edellyttävät ilmoitetun 
vähimmäismäärän osallistujia. Jos osallistujamäärässä muutoksia alle minimin, on matkanjärjestäjällä 
oikeus muuttaa hintaa tai perua matka. Matka sisältää reittilennot, jotka pääsääntöisesti ovat 
peruutuskelvottomia liputuspäivän jälkeen, sekä erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityjä 
maapalveluja esim. majoituksissa, harrasteissa tai vierailuissa, joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. 
Käyttämättä jätetyistä palveluista ei mahdollista saada hinnanalennusta. On erittäin tärkeää huomioida, 
että matkaa ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkalippujen kirjoittamisen jälkeen. 
 
Yleistä: Matkustajien tulee antaa Pamplemousseen yhteystiedot (myös puhelin), josta hänet voi ennen 
matkaa ja matkan aikana tavoittaa. Matkustajan on  huolehdittava tarvittavistaan matka-asiakirjoista 
(kuten passista) sekä omista dokumenteistaan. Jos matkustaja ei käytä menolentoa, hän menettää 
oikeuden käyttää myös paluulentoa.  
 
Matkan varaus- ja peruutusehdot: Matkasopimus syntyy, kun yhdistys hyväksyy Pamplemoussen 
matkatarjouksen. Mahdollisesta vahvistuksen jälkeisestä, kuitenkin ennakkolaskuja edeltävästä 
peruutuksesta veloitamme suunnittelu- ja toimistokuluina 200 €. Varauksen yhteydessä maksaa asiakas 
varausmaksun 30 % matkan hinnasta. Jos maksu myöhästyy eräpäivästä, peruuntuu paikka 
välittömästi. Mahdollisesta myöhemmin tehtävästä muutoksesta peritään erillinen palvelumaksu 24 
euroa per henkilö. Loppumaksun eräpäivä on 40 päivää ennen lähtöpäivää.  
 
Maksettu varausmaksu sekä palvelumaksu pidätetään asiakkaalta kaikissa peruutuksen vaihtoehdoissa. 
Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan 
samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on 
matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu.  Matkansa peruuttanut ja 
matkalle osallistuvat seurueen jäsenet / Suomen ranskanopettajain yhdistys vastaavat 
yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle. Jos joku ryhmästä peruu lähtönsä, 
koko muu ryhmä on vastuussa mahdollisesta hinnannoususta, joka johtuu yhteisistä kuluista (kuten 
bussikulut). Jos koko ryhmä peruuttaa varauksensa 36 päivää ennen matkan alkua, palautetaan puolet 
matkan kokonaishinnasta vähennettynä toimistokuluilla. Jos ryhmä peruuttaa 35-0 päivää ennen 
matkan alkua ei palautuksia anneta.  
 
Matkan peruutusvakuutus: Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon 
sisältyy myös matkan keskeytysvakuutus ja peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin 
vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme 
tarkistamaan että vakuutusturvanne on riittävä. Lisäksi kehotamme hankkimaan kansainvälisen Kela-
kortin. Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain ehtojen 
mukainen oikeus peruuttaa matka veloitamme valmismatkojemme erityisluonteen (YVE 1.3) 
oikeuttamina matkustajalta korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten 
ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. 
lennot, majoitus tai aktiviteetit). 
 
Matkanjärjestäjän vastuu: Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä 
vastaavien yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä 
esitteessä esitettyjen matkojen onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat 
force majeure -tapauksissa, esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa 
selkkauksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. 
 
Ryhmän- / matkanjohtajan vastuu: (kokoava henkilö) Matkanjohtajan on ilmoitettava matkaa 
koskevat tiedot ja ehdot niille matkustajille, joille hän on tilannut matkan. Hän on vastuussa tiedon 
oikeellisuudesta niin ehdotuksen, vahvistuksen kuin mahdollisten muutosten tai lisätietojen osalta.  
Ryhmä on itse vastuussa matkan aikana tapahtuneista aikataulun muutoksista ja on velvollinen 
kustantamaan niistä aiheutuneet mahdolliset kuljetusta koskevat lisäkustannukset. Ryhmä on myös 
vastuussa ilmoittamaan hotelleille klo 19.00 jälkeisestä saapumisajasta (jollei sitä ole etukäteen sovittu) 
ja paluulennolle ehtimisestä.  
 
Tietoa Ranskasta ja sen poliittisesta sekä terveydellisestä tilasta pitää Suomen ulkoministeriö, 
www.formin.fi, Suomalaisten lentokenttien aikatauluista ja turvamaaäräyksistä näet www.finavia. Fi. 



Lisätietoa  Ranskan lentoajoista, Ranskan lentokentät http://www.aeroport.fr/ , Pariisi Charles de 
Gaulle http://www.paris-cdg.com/.  
 
Omatoiminen matka: Ryhmä on omatoiminen matkansa aikataulussa ja mahdollisissa 
myöhästymisissä. Ryhmä ottaa myös vastuun sen aiheuttamista seuraamuksista (esim. varatuun 
vierailun peruuntuminen). Ryhmällä on oma matkanjohtaja ja opas, jotka vastaavat ohjelmasta. 
 
Pamplemousse Oy on kuluttajavirastoon rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04). 
Yritys valmismatkarekisterissä, katso kuluttajaviraston sivut www.valmismatka.fi. 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. 
 
Pamplemousse Oy – Ranskan matkojen erikoistoimisto Puh. 09- 455 1121 
matkat@pamplemousse.fi, www.pamplemousse.fi 


