
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ . (კონკა)

48 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

2 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქ . (კონკა) მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 6:45 AM - 8:38 PM

სამშაბათი 6:45 AM - 8:38 PM

ოთხშაბათი 6:45 AM - 8:38 PM

ხუთშაბათი 6:45 AM - 8:38 PM

პარასკევი 6:45 AM - 8:38 PM

შაბათი 6:45 AM - 8:38 PM

კვირა 6:45 AM - 8:38 PM

2 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ . (კონკა)
გაჩერებები: 48
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 47 წუთი
ხაზის მონაცემები:

2 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ . (კონკა)) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ . (კონკა): 6:45 AM - 8:38 PM (2) ქიზიყის ქ.: 7:37 AM - 8:34 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 2 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 2 ავტობუსი
ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ . (კონკა) ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა2

ქიზიყის ქუჩა #5 - [2929]

ქიზიყის ქუჩა #7 - [3222]

ქიზიყის ქუჩა #11 - [3220]

ქიზიყის ქუჩა #13 - [3223]

ჟორესის ქუჩა - [3211]

ენუქიძის ქუჩა #4 - [2823]

ენუქიძის ქუჩა #8 - [3212]

ენუქიძის ქუჩა #12 - [3213]

გუმათჰესის ქუჩა - [3214]

#201 სუსტმხედველთა საჯარო სკოლა - [1098]

ჭიჭინაძის ქუჩა #21-ის მოპირდაპირედ - [1095]

#94-ე საჯარო სკოლის მოპირდაპირედ - [1099]

ცისკარიშვილის ქუჩა #5-ის მოპირდაპირედ -
[1093]

გუმათჰესის ქუჩა #13 - [1101]

გუმათჰესის ქუჩა #10 - [1102]
10 გუმათჰესის ქ. (Gumati Street), Georgia

გუმათჰესის ქუჩა #4 - [3068]

ჭიჭინაძის ქუჩა - [1103]

ქინძმარაულის ქუჩა #19 - [1091]

2 ავტობუსი განრიგი და ხაზის რუკა

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/2/300349/903839/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)
https://moovitapp.com/index/ka/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98-line-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-300349-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)


ქინძმარაულის ქუჩა #6-ის მოპირდაპირედ -
[3532]
ქინძმარაულის ქ. (Kindzmarauli Street), Georgia

ქინძმარაულის ქუჩა #53ა-ის მოპირდაპირედ -
[3533]

ქინძმარაულის ქუჩა #15-ის მოპირდაპირედ -
[1088]

ქინძმარაულის ქ. #9-ის მოპირდაპირედ -
[1090]

ქინძმარაულის ქუჩა #12 - [1086]

ქინძმარაულის ქუჩა #16 - [3536]

ქინძმარაულის შესახვევი - [3055]

მოსკოვის გამზირი #47-ის მოპირდაპირედ -
[1082]

მოსკოვის გამზირი #46 - [1080]
მოსკოვის გამზირი, Georgia

მოსკოვის გამზირი #38 - [1076]
38 მოსკოვის გამზირი, Georgia

მოსკოვის გამზირი #18 - [1074]

მოსკოვის გამზირი # 25 (მოპირდაპირედ) -
[1498]

მოსკოვის გამზირი #23 (მოპირდაპირედ) -
[3056]
მოსკოვის გამზირი, Georgia

მოსკოვის გამზირი #19 - [1071]

მოსკოვის გამზირი # 15-ის მოპირდაპირედ -
[1069]
მოსკოვის გამზირი, Georgia

ს/ს ქაშანაური - [2149]
8 მოსკოვის გამზ, Georgia

მ/ს სამგორი - [1066]

აბუსერიძის ქუჩა - [3097]

მ/ს ისანი (მოპირდაპირედ) - [3090]

#87 საჯარო სკოლა - [1016]

ლეხ კაჩინსკის ქუჩა - [1014]
84/86 ქეთევან დედოფლის გამზირი, Georgia

ქეთევან დედოფლის გამზირი #82 - [3098]

#96 საჯარო სკოლა - [2123]

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/2/300349/903839/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)


მ/ს 300 არაგველი - [830]
49 ქეთევან წამებულის გამზ, Georgia

ქეთევან დედოფლის გამზირი #43 - [829]
Ketevan Tsamebulis Avenue, Georgia

ქეთევან წამებულის გამზირი #26 - [2130]

ქეთევან დედოფლის გამზირი #12 - [3053]
Ketevan Tsamebulis Avenue, Georgia

მ/ს ავლაბარი - [825]
ქეთევან წამებულის მოედანი, Georgia

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

ბარათაშვილის ქუჩა 2-4-ის მოპირდაპირედ
(კონკა) Opposite To Baratashvili St. #2-4,
(Konka) - Id:3066
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia



მიმართულება: ქიზიყის ქ.

47 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

2 ავტობუსი განრიგი
ქიზიყის ქ. მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:37 AM - 8:34 PM

სამშაბათი 7:37 AM - 8:34 PM

ოთხშაბათი 7:37 AM - 8:34 PM

ხუთშაბათი 7:37 AM - 8:34 PM

პარასკევი 7:37 AM - 8:34 PM

შაბათი 7:37 AM - 8:34 PM

კვირა 7:37 AM - 8:34 PM

2 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ქიზიყის ქ.
გაჩერებები: 47
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 49 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ბარათაშვილის ქუჩა 2-4-ის მოპირდაპირედ
(კონკა) Opposite To Baratashvili St. #2-4,
(Konka) - Id:3066
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

ქეთევან დედოფლის გამზირი - 3703
21/8 wine rise, Georgia

ქეთევან დედოფლის გამზირი #19 Queen
Ketevan Ave. #19 - Id:1012
მაჭრის შესახვევი, Georgia

ფარნავაზ მეფის ძეგლი King Parnavazi
Monument - Id:826

#89 საჯარო სკოლა #89 Public School - Id:828
Bochorma st., Georgia

მ/ს 300 არაგველი მოპირდაპირედ Opposite To
M/S 300 Aragveli - Id:831
49 ქეთევან წამებულის გამზ, Georgia

ქეთევან დედოფლის გამზირი #57 Queen
Ketevan Ave. #57 - Id:832

ლეხ კაჩინსკის ქუჩა - [1063]
84/86 ქეთევან დედოფლის გამზირი, Georgia

#120 პროფესიული სასწავლებელი - [1013]
90 ქეთევან დედოფლის გამზირი, Georgia

მ/ს ისანი (მოპირდაპირედ) - [3089]
ქ. წამებულის გამზ. (K. Tsamebulis Ave.), Georgia

აბუსერიძის ქუჩა - [1065]

ქეთევან დედოფლის გამზირი #16 - [1067]

მეველეს ქუჩა - [2155]

მოსკოვის გამზირი # 15 - [1068]

მოსკოვის გამზირი #19 - [1070]

მოსკოვის გამზირი #23 - [3088]

მოსკოვის გამზირი # 25 - [1496]
25 მოსკოვის გამზირი, Georgia

მოსკოვის გამზირი #18-ის მოპირდაპირედ -
[1075]

მოსკოვის გამზირი #38ა-ს მოპირდაპირედ -

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/2/300349/903838/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)
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/2/300349/903838/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)


[1077]

მოსკოვის გამზ. #35 - [3592]

მოსკოვის გამზირი #39 - [1079]
39 Moscow Avenue, Georgia

მოსკოვის გამზირი #47 - [1081]

ქინძმარაულის შესახვევი - [3054]

ქინძმარაულის ქუჩა #16 - [3535]

ქინძმარაულის ქუჩა #12-ის მოპიდაპირედ -
[1085]

ქინძმარაულის ქ. #9 - [1089]

ქინძმარაულის #15 - [1087]

ქინძმარაულის ქუჩა #53ა - [3534]

ქინძმარაულის ქუჩა #6 - [3531]
ქინძმარაულის ქ. (Kindzmarauli Street), Georgia

ქინძმარაულის ქუჩა #19-ის მოპირდაპირედ -
[1092]

ჭიჭინაძის ქუჩა - [3208]
15 გუმათჰესის ქ. (Gumati Street), Georgia

გუმათჰესის ქუჩა #4-ის მოპირდაპირედ - [1104]

გუმათჰესის ქუჩა #10-ის მოპირდაპირედ -
[3209]
10 გუმათჰესის ქ. (Gumati Street), Georgia

გუმათჰესის ქუჩა #13-ის მოპირდაპირედ -
[3210]

ცისკარიშვილის ქუჩა - [3218]

#94-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ - [3021]

ჭიჭინაძის ქუჩა #21 - [1096]

#201 სუსტმხედველთა საჯარო სკოლა - [1097]

გუმათჰესის ქუჩა - [3215]

ენუქიძის ქუჩა #12 - [3216]

ენუქიძის ქუჩა #8 - [3217]

ენუქიძის ქუჩა #6ა - [2824]

ჟორესის ქუჩა - [2847]

ქიზიყის ქუჩა #13 - [3224]



ქიზიყის ქუჩა #11 - [3219]

ქიზიყის ქუჩა #7 - [3221]

ქიზიყის ქუჩა #5 - [2929]



2 ავტობუსი განრიგი და მარშრუტის რუკები ხელმისაწვდომია PDF-ში
moovitapp.com-ზე. გადადით Moovit აპი, რათა იხილოთ ცოცხალი

ავტობუსების დრო, მატარებლის გრაფიკი ან მეტროს განრიგი და
დეტალური ინსტრუქციები თბილისი-ში ყველა საზოგადოებრივი
ტრანსპორტთან დაკავშირებით.

© 2022 Moovit - ყველა უფლება დაცულია

შეამოწმეთ ცოცხალი

ჩამოსვლის დროები

Moovit-ის შესახებ MaaS გადაჭრის გზები 
მხარდაჭერილი ქვეყნები Moovit-ის საზოგადოება

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/2/300349/903839/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)
https://moovitapp.com/index/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dka%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DGeorgia%26cd2%3D%2525E1%252583%252597%2525E1%252583%252591%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%25259A%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%2525A1%2525E1%252583%252598__Tbilisi
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