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3 Ινπλίνπ 2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Hermes καλωσορίζει τη Zagrosjet στην Κύπρο! 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά, ε Hermes Airports θαισζνξίδεη ζηελ Κύπξν ηελ αεξνπνξηθή 

εηαηξεία Zagrosjet. Η αεξνγξακκή ζα ζπλδέεη ηελ Λάξλαθα κε ηελ πόιε Δξκπίι ζην 

Ιξάθ, κε πηήζεηο πνπ ζα εθηεινύληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Οη πηήζεηο ηεο 

Zagrosjet από θαη πξνο ην Δξκπίι ζα εθηεινύληαη κε αεξνζθάθε ηύπνπ Airbus 320 

θαη 321.  

 

Σε δειώζεηο ηνπ ν Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes, θνο Wes Porter, 

θαισζόξηζε ηελ Zagrosjet ζηελ Κύπξν, επηζεκαίλνληαο όηη ε αεξνγξακκή, 

επαλαζπλδέεη ηελ Κύπξν κε ην Ιξάθ, γεγνλόο ην νπνίν δεκηνπξγεί θαηλνύξγηεο 

πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο  ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο, όπσο είλαη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα, ν 

ηνπξηζκόο, όπσο επίζεο ε δηαπνιηηηζκηθή αληαιιαγή ηδεώλ θαη θνπιηνύξαο. Δίκαη 

βέβαηνο ζεκείσζε, όηη ην επηβαηηθό θνηλό ζην Δξκπίι ζα αλαγλσξίζεη γξήγνξα όηη ε 

Κύπξνο, εθηόο από έλαλ εθπιεθηηθό ηνπξηζηηθό πξννξηζκό, απνηειεί επίζεο, κηα 

πύιε κέζσ ηεο νπνίαο νη Ιξαθηλνί κπνξνύλ λα ηαμηδέςνπλ ζηνλ ππόινηπν θόζκν, 

όπσο είλαη ε Δπξώπε θαη ε Βόξεηνο Αθξηθή. Παξάιιεια, θαηέιεμε, νη ηαμηδηώηεο ηεο 

Κύπξνπ έρνπλ από ζήκεξα κηα κνλαδηθή επθαηξία λα ηαμηδέςνπλ ζην Δξκπίι θαη λα 

γλσξίζνπλ από θνληά ην δηακάληη ηνπ Βνξείνπ Ιξάθ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

 

Μηιώληαο εθ κέξνπο ηεο Zagrosjet ν θύξηνο Kregar Gardi, Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο ηεο 

αεξνγξακκήο, εμέθξαζε ηε ραξά ηνπ γηα ηε ζύλδεζε Λάξλαθαο – Δξκπίι θαη ηόληζε 

όηη ε Κύπξνο, απνηειεί γηα ηνπο Ιξαθηλνύο, έλα εμειηζζόκελν ηνπξηζηηθό πξννξηζκό, 

ελώ εμήξε θαη ην πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

ην Γηεζλέο Αεξνδξόκην Λάξλαθαο.  

 

Σην πιαίζην ηεο ππνδνρήο ηεο πξώηεο πηήζεο από ην Δξκπίι, ε Hermes, 

πξνζέθεξε ζηνπο πξώηνπο αθηθλνύκελνπο επηβάηεο, παξαδνζηαθά θππξηαθά 

εδέζκαηα. Ακέζσο κεηά ηελ ππνδνρή ησλ πξώησλ επηβαηώλ από ην Ιξάθ, ν 

Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes, θνο Wes Porter πξνζέθεξε 

αλακλεζηηθά δώξα ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Zagrosjet θαη ηνπ 

νξγαληζκνύ δηνξγάλσζεο ηαμηδηώλ Start Airline πνπ απνηειεί ζπλεξγάηε ηεο 

αεξνγξακκήο. 


