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Nefis bir bahçe içerisinde Ege Denizi’ne açılan manzarasıyla, Cunda Adası’nın kalbine 

10 dakika yürüme mesafesinde ve Cunda Adası’nı dilediğiniz gibi yaşayabileceğiniz mekanın adıdır. 
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Rezervasyon
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Her Adanın Bir Hikayesi Vardır 



Her adanın bir hikâyesi vardır, eğer kulak verip dinlerseniz Cunda da size kendi hikâyesini anlatır. Çılgın kalabalıktan uzak ama keyfi eksik değil, trafik 
keşmekeşinden uzak ama ulaşılmaz değil, popüler kültür dayatmalarından uzak ama demode değil, ağırbaşlı ve sakin ama ıssız değil, ihtişamdan uzak ama hiç 
sıradan değil... 

Yoğun iş koşuşturması içinde ayaküstü, alelacele yapılan kahvaltılardan bıkmış şehir yorgunlarının hayâl ettiğinden de öte bir kahvaltı sofrası, kendi evine alınır 
gibi titizlikle seçilip alınmış kahvaltılıklara eşlik eden ve paketli/hazır bulunanlardan değil, mutfakta el emeğiyle taze taze hazırlanan börekler, çörekler, kekler, 
kurabiyeler... 

Her biri farklı renkte ve  ince bir zevkle  dekore edilmiş odaların penceresinde  hem bahçedeki çiçeklerin renkleri,  türlü bitkinin yeşili,  hem de Ege 
denizinin serin ve derin mavisi... 

Duvardaki  tablolardan perdelerin kıvrımlarına kadar hakikaten "hanım eli" değmiş, incelikle düşünülüp tasarlanmış bir zarafet, hiçbiri bir diğerinin kopyası 
olmayan özgün ve zevkli detaylarda "eski" ile "yeni"nin buluşması, mütevazı bir nezaket... 

Titiz bir evsahibesinin misafir ağırlama mantığı içinde hiçbir detayı atlamayan içten ve samimi bir alâka, güler yüzlü seferberlik ve sıcak aile anlayışı... Kendisi 
için isteyebileceği şartların çok daha iyisini misafirlerine sunmak adına gösterilen itina... Ve; gerisi Cunda... 

İçinden "Cunda" geçen bir hikâye bu, hayli mavi, hayli yeşil ve kesinlikle benzersiz. Bu hikâyeye kulak vermek isterseniz, sizi de Cunda Adası'nda Cunda 
Esen Otel'e bekleriz. Burası bizim evimiz ve evimize bekler gibi bekleriz sizi, gördüğümüze seviniriz. Ne iyi edersiniz çıkıp gelirseniz, bilseniz...

OTELİMİZ



Ev rahatlığı, güler yüzlü personeli, ayaküstü sohbetleri, bahçenin doğal güzelliği ile 
insanın içini huzurla dolduran mistik havası ile huzurun sesini duyacaksınız… 
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Sıcacık bir aile işletmesi olan Cunda Esen Otel, değerli müşterilerine konforlu ve kaliteli odaların 
yanısıra hayal ettiğinizden de öte zengin bir kahvaltı konsepti ile 

yöreye uygun özgün tatlar sunmaktadır. 

Mutfakta el emeği ile hazırlanan börekler, çörekler, kekler, kurabiyeler…

KAHVALTIMIZ



Bahçe Katı Bahçe Ön Cephe 2. Kat Giriş Katı 2. Kat Giriş Katı Ön Cephe

Üst Kat Cibinlikli Oda Üst Kat Cibinlikli Ön Cephe İki Tek Yataklı Oda

ODALARIMIZ
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