
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ.

47 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

23 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქ. მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:14 AM - 8:29 PM

სამშაბათი 7:14 AM - 8:29 PM

ოთხშაბათი 7:14 AM - 8:29 PM

ხუთშაბათი 7:14 AM - 8:29 PM

პარასკევი 7:14 AM - 8:29 PM

შაბათი 7:14 AM - 8:29 PM

კვირა 7:14 AM - 8:29 PM

23 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ.
გაჩერებები: 47
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 53 წუთი
ხაზის მონაცემები:

23 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ.) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ.: 7:14 AM - 8:29 PM (2) გლდანის Vii-Viii მ/რ: 8:19 AM - 8:36 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 23 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 23
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ. ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა23

გლდანის ტბა - [1511]
მაისურაის ქ. (Maisuradze str.), Georgia

ილია ვეკუას ქუჩა #149-ის მოპირდაპირედ -
4002
3 გლდანის VII მკრ. (Gldani 7th. District), Georgia

ილია ვეკუას ქუჩა #54 - 4003
4 Khizanishvili str, Gldani 7th. district

ილია ვეკუას ქუჩა #46 - 4001

გლდანის პარკი - 4000

ილია ვეკუას ქუჩა #30 - 3999
ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, Georgia

ილია ვეკუას ქუჩა #24 - 3998
ხიზანიშვილის ქ. (Khizanishvili Str.), Georgia

ილია ვეკუას ქუჩა #14 - 3997
41a ხიზანიშვილის ქუჩა, Georgia

მ/ს ახმეტელის თეატრი - 3996
Khizanishvili Street, Georgia

გლდანი- მ/რ "ა"- #70 - [1526]
Ilia Vekua Street, Georgia

ქერჩის ქუჩა #6 - [1527]

იპოლიტოვ-ივანოვის ქუჩა - [1528]

ქერჩის ქუჩა #1-ის მოპირდაპირედ - [1529]

ქერჩის ქუჩა - [1653]
დ. სარაჯიშვილის გამზ. (D. Sarajishvili Ave.), Georgia

მ/ს სარაჯიშვილი - [1439]

23 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/23/300368/4766401/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.
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%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-300368-0?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.


გურამიშვილის გამზირი #39ვ-ს
მოპირდაპირედ - [3115]

მ/ს გურამიშვილი - [1440]
გურამიშვილის გამზირი, Georgia

#114 საჯარო სკოლა

გურამიშვილის გამზირი #68/72

მ/ს ღრმაღელე

Ksani Street, Georgia

ლიახვის ქუჩა

ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა

(მოპირდაპირედ) - [1428]

გურამიშვილის გამზირი #11-ის
მოპირდაპირედ

ახალდაბის ქუჩა - [1427]
გურამიშვილის გამზირი, Georgia

კ/თ საქართველო - [1419]

ც. დადიანის ქუჩა #317 - [3067]
ცოტნე დადიანის ქუჩა (Tsotne Dadiani St), Georgia

#11 რუსული საჯარო სკოლა - [1738]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #148 - [1739]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #138/136 - [1740]
Dodo Chitchinadze Street, Georgia

#10 საჯარო სკოლა - [1741]

დეპოს ქუჩა - [2772]

მ/ს ნაძალადევი - [1742]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #30 - [1743]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #26 - [1744]

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - [1745]
N. Khudadov Street, Georgia

#4 საჯარო სკოლა - [2771]

ც. დადიანის ქუჩა #1 - [1746]
კონსტიტუციის ქ. (Constitution Str.), Georgia

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1747]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ჩიტაიას ქ. #4 (მოთხოვნით) - [1748]
Giorgi Chitaia 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/23/300368/4766401/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.


ჩიტაიას მოედანი - [3413]
გ. ჩუბინაშვილის ქ. (G. Chubinashvili St.), Georgia

ჯავახიშვილის ქ. #48-ის მიმდებარედ - 3738

ჯავახიშვილის ქ. #30-ის მიმდებარედ - 3737

გოგიბერიძის ქუჩა #6 - [2165]
14 Tzinamdzghvrishvili Street, Georgia

მშრალი ხიდი (მოთხოვნით) - [920]
Dry Bridge, Georgia

9 აპრილის ბაღი - 2597
Giorgi Atoneli St, Georgia

იუსტიციის სახლი - [3569]

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



მიმართულება: გლდანის Vii-Viii მ/რ

47 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

23 ავტობუსი განრიგი
გლდანის Vii-Viii მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:19 AM - 8:36 PM

სამშაბათი 8:19 AM - 8:36 PM

ოთხშაბათი 8:19 AM - 8:36 PM

ხუთშაბათი 8:19 AM - 8:36 PM

პარასკევი 8:19 AM - 8:36 PM

შაბათი 8:19 AM - 8:36 PM

კვირა 8:19 AM - 8:36 PM

23 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: გლდანის Vii-Viii მ/რ
გაჩერებები: 47
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 44 წუთი
ხაზის მონაცემები:

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

მშრალი ხიდი - [864]
Dry Bridge, Georgia

ტოლსტოის ქუჩა - [1724]
ზაარბრიუკენის მოედანი, Georgia

ჩიქობავას ქუჩა #3 - [3414]
5979330 Mobin, Georgia

#31 საჯარო სკოლა - [1725]

ჩიტაიას მ-ნი - [1726]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ჩიტაიას ქუჩა #13/2 - [2177]

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1727]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ც. დადიანის ქუჩა #1 - [1728]

#4 საჯარო სკოლა - [2773]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #39 - [1729]

ურიდიას ქუჩა - [1730]
65 ც.დადიანის, Georgia

ურიდიას ქუჩა - [3699]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #87 - [1731]

მ/ს ნაძალადევი - [1732]

ც. დადიანის ქუჩა #3 - [1733]

#10 საჯარო სკოლა - [2774]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #229 - [2775]
Dodo Chitchinadze Street, Georgia

ცოტნე დადიანის ქუჩა #259 - [1735]
ცოტნე დადიანის ქუჩა (Tsotne Dadiani St), 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/23/300368/903879/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.
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/23/300368/903879/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.


წიწამურის ქუჩა - [1736]

კ/თ საქართველო (მოპირდაპირედ) - [1425]
321 Tsotne Dadiani St, Georgia

გვაზაურის ქუჩა - [1426]

გურამიშვილის გამზირი #11

ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა -
[1429]

ლიახვის ქუჩა - [1433]

მ/ს ღრმაღელე

გურამიშვილის გამზირი #23 - [1437]

#114 საჯარო სკოლა

მ/ს გურამიშვილი - [1441]
გურამიშვილის გამზირი, Georgia

გურამიშვილის გამზირი #39ვ - [1442]

გურამიშვილის გამზ. #4 - 3702

მ/ს სარაჯიშვილი - [2995]

ქერჩის ქუჩა #1 - [3663]

ქერჩის ქუჩა #1 - [1507]

იპოლიტოვ-ივანოვის ქუჩა - [1508]

ვასაძის ქუჩა - [1509]

ახმეტელის თეატრი - [3665]

მ/ს ახმეტელის თეატრი - 4011

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #27 - 4010

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #35 - 4009
ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, Georgia

გლდანის პარკი - 4008

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #51 - 4007

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #59 - 4006
ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, Georgia

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #130-ის
მოპირდაპირედ - 4005

გლდანის ტბა - [1511]
მაისურაის ქ. (Maisuradze str.), Georgia



23 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/23/300368/4766401/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.
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
https://moovit.com/about-us/?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.
https://moovit.com/maas-solutions/?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.
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-countries?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.
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&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.&lang=en

