
მიმართულება: დიდი დიღმის IV მ/რ

69 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

21 ავტობუსი განრიგი
დიდი დიღმის IV მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:08 AM - 8:28 PM

სამშაბათი 7:08 AM - 8:28 PM

ოთხშაბათი 7:08 AM - 8:28 PM

ხუთშაბათი 7:08 AM - 8:28 PM

პარასკევი 7:08 AM - 8:28 PM

შაბათი 7:08 AM - 8:28 PM

კვირა 7:08 AM - 8:28 PM

21 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: დიდი დიღმის IV მ/რ
გაჩერებები: 69
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 79 წუთი
ხაზის მონაცემები:

21 ავტობუსი ხაზი (დიდი დიღმის IV მ/რ) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) დიდი დიღმის IV მ/რ: 7:08 AM - 8:28 PM (2) სახ.უნივერსიტეტის მ/კ: 7:00 AM - 8:36 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 21 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 21
ავტობუსი ჩამოსვლა.

დიდი დიღმის IV მ/რ ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა21

უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი - [977]

მაღალი ენერგიების ფიზიკის კვლევითი

ინსტიტუტი - [3257]

ქავთარაძის ქუჩა - [975]
2 პეტრე ქავთარაძის ქუჩა, Georgia

ვაჟა-ფშაველას გამზ. #104 - [1253]
106 ვაჟა ფშაველას გამზირი, Georgia

შავიშვილის ქუჩა - [1255]
98 ვაჟა ფშაველას გამზირი, Georgia

თოფურიას ქუჩა - [1258]

ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78 - [1257]

მ/ს ვაჟა-ფშაველა - [1538]

ვაჟა ფშაველას გამზირი #57-ის
მოპირდაპირედ - [1262]

ყაზბეგის გამზ. #36
36 ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, Georgia

თამარაშვილის ქუჩა - [994]
28 ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, 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

21 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/21/300366/1634494/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20IV%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0
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%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_IV_%E1%83%9B_%E1%83%A0-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-300366-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20IV%20%E1%83%9B%2F%E1%83%A0


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

საჯარო ბიბლიოთეკა - [810]
მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

გმირთა მოედანი #1 - [811]

კვინიტაძის ქუჩა - [2126]
171 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

წინამძღვრიშვილი ქუჩა #135 - [1267]
მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა (Tzinamdzghvrishvili St), Georgia

ეროვნული სტადიონი

გორის ქუჩა
11 Akaki Tsereteli Ave, Georgia

მ/ს წერეთელი

დიდუბის პანთეონი
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სს თელასი

დ.ბაქრაძის ქუჩა
112 ბაქრაძის ქუჩა, Georgia

გამოფენა ექსპოჯორჯია

წერეთლის გამზირი # 99
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სამტრედიის ქუჩა
Samtredia Street, Georgia

მირცხულავას ქუჩა - [882]

წერეთლის გამზირი #138-ის მოპირდაპირედ
Akaki Tsereteli Avenue, Georgia

დიღომის III კვარტალი

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/21/300366/1634494/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20IV%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0


ჩალაძეს ქუჩა

დიღომი VI კვ. II კორპუსი მოპირდაპირედ -
[3577]

პაიჭაძის ქუჩა #38/5 - [886]
Boris Paichadze Street, Georgia

დიღომი IV კვ. #5 - [3298]
Boris Paichadze Street, Georgia

გოგიბერიძისა და ახმეტელის ქ-ების
გადაკვეთა - [887]
1a Dighomi, 4th Block

ტელეკომპანია იმედი - [888]

მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა
ცენტრალური საავადმყოფო - [889]

ბავშვთა ნევროლოგიის ცენტრი - [2247]
Lubliana Street, Georgia

თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო - [890]

ღუდუშაურის სახელობის კლინიკა - [891]

ჭიაურელის ქუჩა - [892]
Bokhua street, Georgia

ბიოქიმიის ლაბორატორია - [1535]

ბელიაშვილის ქუჩა #40 მოპირდაპირედ -
[1505]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

ბელიაშვილისა და ბალანჩინის ქუჩების
გადაკვეთა - [1506]
George Balanchine Street, Georgia

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო -
[1537]

სუპერმარკეტი გუდვილი - [1180]
1 Parnavaz Mepe Ave, Georgia

იოანე პეტრიწის ქუჩა - [2501]

პეტრიწის ქუჩა #5 - [1182]
9 ი. პეტრიწის ქ.. (I. Petritsi Str.), Georgia

პეტრიწის ქუჩა #15 - [1181]

პეტრიწის ქუჩა - [3320]

პეტრე იბერისა და გიორგი ბრწყინვალეს

გადაკვეთა - [3321]

მირიან მეფის ქუჩა #60-ის მოპირდაპირედ -
[3310]



დიდი დიღომი III მ/რ #3 - [1195]

დიდი დიღომი III მ/რ #15 - [1183]

დიდი დიღომი III მ/რ #19 - [1184]

დიდი დიღომი III მ/რ #37 - [1185]

დიდი დიღომი III მ/რ #28 - [3313]

დიდი დიღომი IV მ/რ #25-ის მოპირდაპირედ -
[3315]

დიდი დიღომი IV მ/რ #12-ის მოპირდაპირედ -
[3317]

დიდი დიღომი IV მ/რ #8 - [1187]

დიდი დიღომი IV მ/რ #6-ის მოპირდაპირედ -
[1188]
Demetre Tavdadebuli St, Georgia



მიმართულება: სახ.უნივერსიტეტის მ/კ

66 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

21 ავტობუსი განრიგი
სახ.უნივერსიტეტის მ/კ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:36 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

კვირა 7:00 AM - 8:36 PM

21 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სახ.უნივერსიტეტის მ/კ
გაჩერებები: 66
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 92 წუთი
ხაზის მონაცემები:

დიდი დიღომი IV მ/რ #6-ის მოპირდაპირედ -
[1188]
Demetre Tavdadebuli St, Georgia

დიდი დიღომი IV მ/რ #8-ის მოპირდაპირედ -
[1190]

დიდი დიღომი IV მ/რ #12 - [3316]

დიდი დიღომი IV მ/რ #25 - [1191]

დიდი დიღომი III მ/რ #28-ის მოპირდაპირედ -
[3314]

დიდი დიღომი III მ/რ #37-ის მოპირდაპირედ -
[1192]

დიდი დიღომი III მ/რ #19-ის მოპირდაპირედ -
[1193]

დიდი დიღომი III მ/რ #15-ის მოპირდაპირედ -
[1194]

მირიან მეფის ქუჩა #60 - [2506]

პეტრე იბერისა და გიორგი ბრწყინვალეს

გადაკვეთა - [1196]

პეტრიწის ქუჩა #14 - [1197]
17 იოანე პეტრიწის ქუჩა, Georgia

პეტრიწის ქუჩა #7/8 - [1198]
Ioane Petritsi Street, Georgia

პეტრიწის ქუჩა #4 - [1199]

ფარნავაზ მეფის ქუჩა - [2497]

გიორგი ბრწყინვალის ქუჩა - [1200]

მირიან მეფის და ვეფხისტყაოსანის ქ-ების
გადაკვეთა (მოთხოვნით) - [3697]

შეერთებული შტატების საელჩო

(მოპირდაპირედ) - [2899]

ბელიაშვილისა და ბალანჩინის ქუჩების
გადაკვეთა - [1531]
George Balanchine Street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა#40 - [1532]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

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/21/300366/903875/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20IV%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0
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/21/300366/903875/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20IV%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0


ბიოქიმიის ლაბორატორია - [1534]

ჭიაურელის ქუჩა - [899]
Bokhua street, Georgia

ღუდუშაურის სახელობის კლინიკა - [893]

თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო - [894]

ბავშვთა ნევროლოგიის ცენტრი - [2248]

მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა
ცენტრალური საავადმყოფო - [900]

ტელეკომპანია იმედი - [3299]

დიღმის V კვ. #7 - [1268]
5a Dighomi, 5th Block

დიღმის ბაზარი - [1269]
Boris Paichadze Street, Georgia

დიღომი VI კვ. II კორპუსი (მოთხოვნით) - [2095]
2 Dighomi, 6th Block

პოლიციის სამმართველო

გრიგოლ რობაქიძის გამზირი, Georgia

ეკლესია

წერეთლის გამზირი #142 - [902]
Akaki Tsereteli Avenue, Georgia

მირცხულავას ქუჩა - [903]

სამტრედიის ქუჩა - [904]

გამოფენა ექსპოჯორჯია (მოპირდაპირედ) -
[905]
116 წერთლის გამზირი, Georgia

დ.ბაქრაძის ქუჩა - [906]
112 Akaki Tsereteli avenue, Georgia

სს თელასი

დიდუბის პანთეონი
48 აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

მ/ს წერეთელი

ბათუმის ქუჩა (Batumi St), Georgia

გორის ქუჩა
25 Archil Kurdiani st, Georgia

დინამო არენა
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

წინამძღვრიშვილის ქუჩა Tsinamdzgvrishvili St.-
Id:2153
14a Tamar Mepe ave, Georgia



აღმაშენებლის გამზირი Agmashenebeli Ave.-
Id:2786
171 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

ცირკი Circus - Id:2779
თამარ მეფის გამზირი (Tamar Mepe Ave), Georgia

გმირთა მოედანი Gmirta Square - Id:3558
63 Kostava Str, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #6 Id:3954
4 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #20 Id:3958
22 ilia chavchavadze avenue, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #36 Id:3962

ჭავჭავაძის გამზირი #54 Id:3966
56-58 Ilia Chavchavadze Avenue, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #70 Id:3970

ვაკის პარკი (2) Id:3974
თამარაშვილის ქუჩა, Georgia

თამარაშვილის ქუჩა #11 - 1265
(ადგილმდებარეობა დროებით, შეცვლილია,
ჩვენს აპლიკაციაში მონიშნული ადგილი

სწორია)
11 Tamarashvili St (თამარაშვილის ქუჩა), Georgia

უნივერსიტეტის ქუჩა - [1266]

გაბაშვილის ქუჩა #5 - [2927]
G. Gabashvili st, Georgia

მ/ს დელისი

ვაჟა ფშაველას გამზირი #53 - [1263]
Vazha-Pshavela Avenue, Georgia

ვაჟა ფშაველას გამზირი #57 - [3099]
12 Vazha Pshavela Ave, Georgia

მ/ს ვაჟა-ფშაველა - [1261]
Vazha-Pshavela Ave., Georgia

ვაჟა-ფშაველას ძეგლი - [1260]
73 Vazha-Pshavela Ave, Georgia

თოფურიას ქუჩა - [1259]
83 ვაჯა ფშაველას გამზირი, Georgia

შავიშვილის ქუჩა - [1256]
ვაჟა-ფშაველას გამზ Vazha-Pshavela Ave, Georgia

ვაჟა-ფშაველას გამზირი #9391 - [3100]
93 ვაჟა-ფშაველას გამზირი, Georgia

ვაჟა-ფშაველას გამზირი #97



99 ვაჟა-ფშაველას გამზირი, Georgia

პოლიტკოვსკაიას ქუჩა - [1252]

ფიზიკის კვლევითი ინსტიტუტი - [976]

უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი - [977]
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