
Please contact your EC Sales / Admissions partner for more details

Casa is offering EC students a  

SPECIAL DISCOUNTED HOMESTAY 

quarantine package price of 

$1,000  
FOR EC STUDENTS!*

WHY CHOOSE EC TORONTO + CASA?

  EC + Casa together means TWICE as much 

support for students!

  Safe, smooth arrival for English students to 

Canada, including support with booking process 

of required 3-day airport hotel stay upon entry.

  EC Toronto on-site student support for any 

housing issues throughout students’ stay.

  Local EC Toronto team support on all Casa 

pre-arrival communication and homestay 

orientation.

  Daily health monitoring during quarantine.

  EC Toronto published pricelist rates for 

simplified quotes. 

WHO IS CASA?

  Established & trusted international student 

housing provider

  Has accommodated happiness for over 17k 

international students since 2014

  Currently accommodates international students 

with many local colleges, universities and other 

schools 

  Casa Google Reviews 4.7/5

EC TORONTO AND CASA 

HAVE TEAMED UP!

Casa can now accept and manage all 

of EC Toronto’s homestay requests 

for the quarantine period and beyond, 

providing a safe and seamless journey 

for your students!

* Discounted rate applicable for students booking 6 weeks minimum stay  

 in homestay half-board with shared bath after the quarantine period.



Türkiye Promosyonu Q2 2021 

1 Nisan – 30 Haziran 2021 
 

 

Bütün EC okullarında (yetişkin) Kayıt Ücreti ve Konaklama Yerleştirme Ücreti Hediyedir 

 

EC İngiltere (Londra, Brighton, Cambridge, Bristol, Manchester) 

• Bütün yetişkin programlar: %30 indirim 

• Yeni! Karantina Promosyonu  

o 8 hafta ve üzeri programlarda (konaklamalı ya da konaklamasız): 

 2 hafta üç öğün yemekli aile yanı konaklama + 2 hafta EC Virtual online   

   

   EC Kanada (Toronto, Vancouver, Montreal) BÜTÜN OKULLARIMIZ DLI LİSTESİNDEDİR! 

• Yeni! Bütün yetişkin programlar: %30 indirim 

• Yeni! Kurs material ücreti (CAD 240.00): HEDİYE 

 
EC Malta  

• Bütün yetişkin programlar: %20 indirim 

• Yeni! 12 hafta ve üzeri konaklamalarda  (eğitim süresi ve konaklama süresi aynı 
olmalıdır) 

o İlk 2 hafta konaklama ücretsiz 

YA DA 

o Konaklamanın yaz dönemine gelen haftalarında da düşük sezon fiyatı 
uygulaması 
 

EC ABD (New York, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Boston) 

• Bütün yetişkin programlar: %20 indirim 

• Yeni! 2021 yılının son çeyreğinde ya da 2022 yılının ilk çeyreğinde varış 
yapacak öğrenciler için %30 indirim  

 

İrlanda (Dublin) ve Güney Afrika (Cape Town) 

• Bütün yetişkin programlar: %20 indirimi 

  

Promosyon Koşulları 

• Bu promosyon 1 Nisan – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında alınan yeni kayıtlar için geçerlidir. Daha önce alınan kayıtlar için 
uygulanmayacaktır. 

• Yetişkin programlar için geçerlidir (özel dersler için geçerli değildir) 
• Malta konaklama promosyonu için eğitim ve konaklama kaydı minimum 12 hafta olmalıdır. 12 hafta üzeri kayıtlar için de konaklama bütün 

eğitim süresini kapsamalıdır. Kayıt esnasında öğrencinin hangi promosyondan yararlanmak istediği belirtilmelidir. 
• İngiltere karantina promosyonu, karantinanın zorunlu olmaya devam etmesi durumunda ve EC konaklama türleri karantina için uygun 

sayıldığı sürece geçerlidir. İngiltere hükümetinin karantina için belli konaklama türlerini şart koşması durumunda bu promosyon geçerliliğini 
kaybedecektir.   

• %30 promosyondan yararlanan ABD öğrencilerinin varış tarihlerini değiştirmeleri durumunda %20 indirime geri dönülecektir. 
• EC bu promosyonu önceden haber vermeden istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. 


