
მიმართულება: წრიული

37 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

87 ავტობუსი განრიგი
წრიული მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:38 AM - 8:10 PM

სამშაბათი 7:38 AM - 8:10 PM

ოთხშაბათი 7:38 AM - 8:10 PM

ხუთშაბათი 7:38 AM - 8:10 PM

პარასკევი 7:38 AM - 8:10 PM

შაბათი 7:38 AM - 8:10 PM

კვირა 7:38 AM - 8:10 PM

87 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: წრიული

გაჩერებები: 37
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 44 წუთი
ხაზის მონაცემები:

87 ავტობუსი ხაზს წრიული აქვს ერთი მარშრუტი. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) წრიული: 7:38 AM - 8:10 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 87 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 87
ავტობუსი ჩამოსვლა.

წრიული ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა87

ბარათაშვილის ქუჩა Baratashvili St. Id:3065
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

პუშკინის სკვერი - [822]
Pushkin Street, Georgia

ქაშუეთის ეკლესია Qashueti Church Id:819
11 რუსთაველის გამზირი, Georgia

ოპერა - [817]
Rustaveli Avenue, Georgia

მეცნიერებათა აკადემია
რუსთაველის გამზირი, Georgia

ფილარმონია - [809]
Merab Kostava Street, Georgia

საჯარო ბიბლიოთეკა - [810]
მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

გმირთა მოედანი - [803]
63 Merab Kostava street, Georgia

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - [3087]
Merab Kostava Street, Georgia

პეკინის გამზირი #5 Id:926
5 პეკინის გამზირი, Georgia

ბუკიას ბაღის მოპირდაპირედ - [928]
7 პეკინის გამზირი, Georgia

ცინცაძის ქუჩა - [929]
პეკინის გამზირი, Georgia

წმინდა კვირიკეს და ივლიტას სახელობის

ეკლესია - [931]
23 პეკინის გამზირი, Georgia

87 ავტობუსი განრიგი და ხაზის რუკა
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პეკინის ქ. #25 - 3842
25 პეკინის გამზირი, Georgia

პეკინის გამზირი #33 - 3833
33 Pekini avenue, Georgia

მ/ს სამედიცინო უნივერსიტეტი - [1050]
6a Vazha-Pshavela avenue, Georgia

ჭილაძის ქუჩა - [1051]
17 Vaja Pshavela Ave, Georgia

ვაჟა-ფშაველას გამზირი #27 - [1054]

სამედიცინო უნივერსიტეტი - [1055]

ვაჟა-ფშაველას გამზ. #35 - [997]
35 Vazha-Pshavela Ave (ვაჟა-ფშაველას გამზ), Georgia

ყაზბეგის გამზ. და თამარაშვილის ქ-ის კვეთა -
Id:1238
თამარაშვილის ქუჩა Tamarashvili St., Georgia

ვაკე-საბურთალოს გამგეობა - [1239]

მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 4ბ - 3989

ვაკის პარკი (3) Id:3975
თამარაშვილის ქუჩა, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #70-ის მოპირდაპირედ -
Id:3971

ჭავჭავაძის გამზირი #33 Id:3967
33 e ილია ჭავჭავაძის გამზ, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #21 Id:3963

ჭავჭავაძის გამზირი #9 Id:3959

ჭავჭავაძის გამზირი #1 Id:3955
2 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, Georgia

ჯანაშიას ქუჩა
11 მელიქიშვილის გამზ. Melikishvili Ave, Georgia

ფილარმონია Philarmony - Id:1241
Merab Kostava Street, Georgia

მეცნიერებათა აკადემია Academy Of Sciences -
Id:814
რუსთაველის გამზირი, Georgia

ოპერა Opera - Id:818
26 Shota Rustaveli Avenue, Georgia

#1 საჯარო სკოლა #1 Piblic School - Id:820

გრიბოედოვის თეატრი Griboedovi Theater -
Id:821

https://moovitapp.com/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/87/297746/4766336/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%AC%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98


იუსტიციის სახლი - [3569]

ბარათაშვილის ქუჩა Baratashvili St. Id:3065
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia
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