
 

 

 

✓Kursvekonaklama 

✓Çift yön uçuş İstanbul – Malta-İstanbul 

✓Havaalanıtransferleri 

✓ ESE HoşgeldinPaketi 

✓KursMalzemesivesertifikası 

✓HoşgeldinAkşamı 

✓ ÜcretsizWiFi (ESE okulve apart yurt) 

✓Kayıt ücreti 

✓ 24/7 ÖğrenciDestekBirimiyardımı 

✓ ESE e-learning 

 

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 

  Konaklama 
Gross 
Ücret 

Yüksek 
Sezon 

farkı/haftalık 

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 

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 

 

 
  AYC30 Kursu  GE 20 Kursu 
 
 Gerekli Seviye:   Starter +                    Starter + 
 Başlama Tarihleri:    6 haftada bir                 Her Pazartesi 
  04.01.2021 / 15.02.2021 

29.03.2021 / 10.05.2021   
28.06.2021 / 09.08.2021 
27.09.2021 / 08.11.2021   

 Haftalık Ders                       
 Adeti:         30 ders (sabahcı&öğlenci)  20 ders (sabahcı&öğlenci)                                                 
 
 Dönem tatilleri:           19.06.2021 – 27.06.2021 Dönem Tatili Yok 
                                    18.09.2021 – 26.09.2021 
                    18.12.2021 – 02.01.2022 
 
  
 Yüksek sezon: 31.05.2021 – 11.09.2021 arası             

 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 

 

 

 

 



 

 

 

✓Kursvekonaklama 

✓Çift yön uçuş İstanbul – Malta-İstanbul 

✓Havaalanıtransferleri 

✓ ESE HoşgeldinPaketi 

✓KursMalzemesivesertifikası 

✓HoşgeldinAkşamı 

✓ ÜcretsizWiFi (ESE okulve apart yurt) 

✓Kayıt ücreti 

✓ 24/7 ÖğrenciDestekBirimiyardımı 

✓ ESE e-learning 

 

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 

Kurs Konaklama 
Gross 
Ücret 

Yüksek 
Sezon 

farkı/haftalık 

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 

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 

 

 
  AYC30 Kursu  GE 20 Kursu 
 
 Gerekli Seviye:   Starter +                    Starter + 
 Başlama Tarihleri:    6 haftada bir                 Her Pazartesi 
  04.01.2021 / 15.02.2021 

29.03.2021 / 10.05.2021   
28.06.2021 / 09.08.2021 
27.09.2021 / 08.11.2021   

 Haftalık Ders                       
 Adeti:         30 ders (sabahcı&öğlenci)  20 ders (sabahcı&öğlenci)                                                 
 
 Dönem tatilleri:           19.06.2021 – 27.06.2021 Dönem Tatili Yok 
                                    18.09.2021 – 26.09.2021 
                    18.12.2021 – 02.01.2022 
 
 
 Yüksek sezon: 31.05.2021 – 11.09.2021 arası             

 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 

 

 

 

 


