
მიმართულება: გლდანის VII - VIII მ/რ

53 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

24 ავტობუსი განრიგი
გლდანის VII - VIII მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:42 AM - 8:29 PM

სამშაბათი 7:42 AM - 8:29 PM

ოთხშაბათი 7:42 AM - 8:29 PM

ხუთშაბათი 7:42 AM - 8:29 PM

პარასკევი 7:42 AM - 8:29 PM

შაბათი 7:42 AM - 8:29 PM

კვირა 7:42 AM - 8:29 PM

24 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: გლდანის VII - VIII მ/რ
გაჩერებები: 53
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 63 წუთი
ხაზის მონაცემები:

24 ავტობუსი ხაზი (გლდანის VII - VIII მ/რ) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) გლდანის VII - VIII მ/რ: 7:42 AM - 8:29 PM (2) სახ. უნივერსიტეტის მ/კ: 7:10 AM - 8:10 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 24 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 24
ავტობუსი ჩამოსვლა.

გლდანის VII - VIII მ/რ ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა24

უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი - [977]

მაღალი ენერგიების ფიზიკის კვლევითი

ინსტიტუტი - [3257]

ქავთარაძის ქუჩა #1 - [981]
1 Kavtaradze P. Str, Georgia

ქავთარაძის ქუჩა #11 - [982]
11 Kavtaradze P. Str, Georgia

#35 საჯარო სკოლა - [985]

ქავთარაძის ქუჩა #22-ის მოპირდაპირედ -
[3102]
22 პ. ქავთარაძის ქუჩა, Georgia

#122 საჯარო სკოლა - [987]

ქავთარაძის ქუჩა # 27 - [989]
Petre Kavtaradze St, Georgia

ყაზბეგის გამზ. #36
36 ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, Georgia

თამარაშვილის ქუჩა - [994]
28 ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, Georgia

ანტონოვის ქუჩა - Id:996
35 ყაზბეგის გამზირი (Kazbegi Ave), Georgia

კარტოზიას ქუჩა - [999]
20ა ყაზბეგის გამზირი, Georgia

#27 საჯარო სკოლა - [1000]

ვაკელის ქუჩა #9 - [1499]
ალბერტ ქართველიშვილის ქუჩა, Georgia

24 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/24/300369/1634497/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20VII%20-%20VIII%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%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_VII_VIII_%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-1906-775440-300369-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20VII%20-%20VIII%20%E1%83%9B%2F%E1%83%A0


რესპუბლიკური საავადმყოფო - [1500]
Ioane Vakeli Street, Georgia

ბუდაპეშტის ქუჩა #10 - [3259]

ბუდაპეშტის ქუჩა #22ა - [2065]
5a ბუდაპეშტის ქუჩა, Georgia

ტაშკენტის ქუჩა - [1501]
21/25/27 Tashkent, Georgia

ჟვანიას მოედანი - [1163]
ზურაბ ჟვანიას მოედანი, Georgia

ისაკაძის ქუჩა - [1165]

ინდუსტრიული კოლეჯი - [1169]

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - [1170]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

პოლიციის სამმართველო - [1173]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

მარშალ გელოვანის გამზირი #10 - [1175]

დიღომის I კვარტალი

პაიჭაძის ქუჩა - [3658]

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 -

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/24/300369/1634497/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20VII%20-%20VIII%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0


[1505]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

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

წყალსადენის ქუჩა - [3361]

მ/ს სარაჯიშვილი - 4018

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 #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



მიმართულება: სახ. უნივერსიტეტის მ/კ

53 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

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

ორშაბათი 7:10 AM - 8:10 PM

სამშაბათი 7:10 AM - 8:10 PM

ოთხშაბათი 7:10 AM - 8:10 PM

ხუთშაბათი 7:10 AM - 8:10 PM

პარასკევი 7:10 AM - 8:10 PM

შაბათი 7:10 AM - 8:10 PM

კვირა 7:10 AM - 8:10 PM

24 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სახ. უნივერსიტეტის მ/კ
გაჩერებები: 53
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 57 წუთი
ხაზის მონაცემები:

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

წყალსადენის ქუჩა - [1944]

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

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

ბიოქიმიის ლაბორატორია - [1534]

ჭიაურელის ქუჩა - [899]
Bokhua street, Georgia

ღუდუშაურის სახელობის კლინიკა - [893]

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/24/300369/903881/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20VII%20-%20VIII%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/24/300369/903881/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20VII%20-%20VIII%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0


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

პაიჭაძის ქუჩა - [3659]

რობაქიძის გამზირი #23ა - [1208]

მიქელაძის ქუჩა - [1176]
David Aghmashenebeli Alley, Georgia

სოფელი დიღმის გადასახვევი - [1174]

ვაშლიჯვარი - [2166]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - [1171]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

ინდუსტრიული კოლეჯი - [1168]

გაგარინის ქუჩა #2 - [3292]

ჩერქეზიშვილის ქუჩა - [1166]

ოჩამჩირის ქუჩა - [3293]

პეკინის გამზირი #46 - [1164]
6 ს. კანდელაკის ქუჩა (S. Kandelaki St), 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

მ/ს დელისი

ქავთარაძის ქუჩა #1ა - [3103]



ქავთარაძის ქუჩა #27-ის მოპირდაპირედ -
[990]
Petre Kavtaradze St, Georgia

#122 საჯარო სკოლა - [988]

ქავთარაძის ქუჩა #22 - [992]
22 პ. ქავთარაძის ქუჩა, Georgia

#35 საჯარო სკოლა - [986]

ქავთარაძის ქუჩა #10 - [984]
10 პეტრე ქავთარაძის ქუჩა, Georgia

ქავთარაძის ქუჩა #2 - [983]
1 Kavtaradze P. Str, Georgia

ფიზიკის კვლევითი ინსტიტუტი - [976]

უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი - [977]



24 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/24/300369/1634497/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20VII%20-%20VIII%20%E1%83%9B~2F%E1%83%A0
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