
Course start & end dates  
July 06, 2020 -  
March 26, 2021 

Book by date 
December 31, 2020 

Bundle Includes 
• Welcome evening 
• High Season Supplement 

Fees 
• Registration Fee 

Package includes 
• General English 20 
• Accommodation as 

booked 
• Airport transfers 
• Free ESE e-learning 
• Course materials 
• Course certificate 
• Free wifi at school, 

residences and 
apartments 

• Weekly maid service in 
apartments & residences 

• Air conditioning/heating, 
utilities in apartments & 
residences 

Terms & Conditions 
• Subject to availability 
• Substitute General 

English 20 with any other 
course by adding the 
supplement fee 

• Accommodation is based 
on a sharing room 

• All supplement charges 
apply 

• ESE reserves the right to 
change this offer 

• This offer is not valid with 
any other ESE offer 

• All ESE Terms & 
Conditions apply 

• Please quote COVID-19 

POST COVID-19  
SPECIAL PACKAGE OFFERS 

REDUCED PRICES ON SHORT & LONG TERM  
PACKAGES + A FREE BUNDLE

Short Term 1 - 7 Weeks         Long Term 8 - 23 Weeks

PACKAGE Normal       
Price

Discounted        
Price

Normal                
Price

Discounted 
Price

GE 20 + HOST FAMILY €395 €345 €330 €300

GE 20 + WHITE HOUSE RESIDENCE €395 €345 €290 €260

GE 20 + ECONOMY APARTMENTS €395 €345 €290 €260

GE 20 + SUPERIOR APARTMENTS €435 €385 €320 €290

GE 20 + SUPERIOR PLUS APARTMENTS €485 €435 €360 €330

GE 20 + SALINI RESORT STUDIOS**** €525 €475 €485 €455



Uçak Bileti Hediyeli Promosyon
12 haftalık Genel İngilizce kursu (20 ders) veya

Akademik Sene kursu (30 ders) & konaklama kayıdı yaptırın, 
hem indirimli ücretlerimizden yararlanın hemde uçak biletinizi biz verelim

AYC30 Kursu GE 20 Kursu  

 Gerekli Seviye:  Starter +                  Starter +
 Başlama Tarihleri:   6 haftada bir                Her Pazartesi

06.01.2020 / 17.02.2020
30.03.2020 / 11.05.2020   
30.06.2020 / 10.08.2020  
28.09.2020 / 09.11.2020

 Haftalık Ders                  
 Adeti:        30 ders (sabahcı&öğlenci) 20 ders (sabahcı&öğlenci)                                                

 Dönem tatilleri:          20.06.2020 – 28.06.2020 Dönem Tatili Yok
                                   19.09.2020 – 27.09.2020

                  19.12.2020 – 03.01.2021

Genel Şartlar:
•Kayıt kabulu okulun müsaitliğine bağlıdır •Tüm ücret başlama tarihinden evvel ödenmelidir
•Vize reddinde 100 Euroluk iptal faturası kesilir • Gerek duyulduğunda uçak bileti bir veya birkaç gün sonrasına sunulabilinir
•Konaklama 2/3 kisilik odalardadir •Ayni kategoride birden fazla yurt olduğunda yurt secimini ESE yapar
•İsim değişikliği veya kayıt transferi mümkün  değildir •Bu promosyon başka promosyon ile birlikte kullanılamaz

•Kurs başlangıcından sonra ücret iadesi mümkün değildir    •Okul gerektiğinde ayni veya bir üst kategoriye yurt değişikliği yapabilir

•Kayıt ücreti, havaalanı transferleri, kurs malzemesi, e-Learning erişimi, okulda ve ESE yurtlarında Wi-Fi erişimi ücrete dahildir

•Tüm Genel Şartlarımıza web sayfamızda ulaşabilirsiniz: www.ese-edu.com 

Kurs Konaklama Gross
Ücret

Yüksek Sezon
farkı/haftalık

GE 20 Whitehouse Economy Residence (oda paylaşımı) €3480 €70

GE 20 Economy kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €3480 €70

GE 20 Superior kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €3840 €70

GE 20 Superior Plus kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €4320 €70

GE 20 AileYanı (yarım pansiyon – oda paylaşımı) €3960 €70

AYC 30 Whitehouse Economy Residence (oda paylaşımı) €3720 €70

AYC 30 Economy kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €3720 €70

AYC 30 Superior kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €4080 €70

AYC 30 Superior Plus kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €4520 €70

AYC 30 AileYanı (yarım pansiyon – oda paylaşımı) €4200 €70



Uçak Bileti Hediyeli Promosyon
24 haftalık Genel İngilizce kursu (20 ders) veya

Akademik Sene kursu (30 ders) & konaklama kayıdı yaptırın, 
hem indirimli ücretlerimizden yararlanın hemde uçak biletinizi biz verelim

    AYC30 Kursu                 GE 20 Kursu  

 Gerekli Seviye:      Starter +                  Starter +
 Başlama Tarihleri:      6 haftada bir                             Her Pazartesi

   06.01.2020 / 17.02.2020
   30.03.2020 / 11.05.2020   
   30.06.2020 / 10.08.2020 
   28.09.2020 / 09.11.2020

 Haftalık Ders                  
 Adeti:           30 ders (sabahcı&öğlenci)                20 ders (sabahcı&öğlenci)                                                

 Dönem tatilleri:          20.06.2020 – 28.06.2020                Dönem Tatili Yok
                                   19.09.2020 – 27.09.2020

                   19.12.2020 – 03.01.2021

Genel Şartlar:
•Kayıt kabulu okulun müsaitliğine bağlıdır •Tüm ücret başlama tarihinden evvel ödenmelidir
•Vize reddinde 100 Euroluk iptal faturası kesilir •Gerek duyulduğunda uçak bileti bir veya birkaç gün sonrasına sunulabilinir
•Konaklama 2/3 kisilik odalardadir •Ayni kategoride birden fazla yurt olduğunda yurt secimini ESE yapar
•İsim değişikliği veya kayıt transferi mümkün  değildir •Bu promosyon başka promosyon ile birlikte kullanılamaz

•Kurs başlangıcından sonra ücret iadesi mümkün değildir    •Okul gerektiğinde ayni veya bir üst kategoriye yurt değişikliği yapabilir

•Kayıt ücreti, havaalanı transferleri, kurs malzemesi, e-Learning erişimi, okulda ve ESE yurtlarında Wi-Fi erişimi ücrete dahildir

•Tüm Genel Şartlarımıza web sayfamızda ulaşabilirsiniz: www.ese-edu.com 

Kurs Konaklama Gross
Ücret

Yüksek Sezon
farkı/haftalık

GE 20 Whitehouse Economy Residence (oda paylaşımı) €6480 €70

GE 20 Economy kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €6480 €70

GE 20 Superior kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €7200 €70

GE 20 Superior Plus kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €8160 €70

GE 20 AileYanı (yarım pansiyon – oda paylaşımı) €7440 €70

AYC 30 Whitehouse Economy Residence (oda paylaşımı) €6960 €70

AYC 30 Economy kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €6960 €70

AYC 30 Superior kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €7680 €70

AYC 30 Superior Plus kategorisi apart yurdu (oda paylaşımı) €8640 €70

AYC 30 AileYanı (yarımpansiyon – oda paylaşımı) €7920 €70
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