
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ . (კონკა)

36 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

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

ორშაბათი 6:35 AM - 8:35 PM

სამშაბათი 6:35 AM - 8:35 PM

ოთხშაბათი 6:35 AM - 8:35 PM

ხუთშაბათი 6:35 AM - 8:35 PM

პარასკევი 6:35 AM - 8:35 PM

შაბათი 6:35 AM - 8:35 PM

კვირა 6:35 AM - 8:35 PM

25 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ . (კონკა)
გაჩერებები: 36
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 37 წუთი
ხაზის მონაცემები:

25 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ . (კონკა)) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ . (კონკა): 6:35 AM - 8:35 PM (2) ვაზისუბნის II მ/რ: 7:23 AM - 8:35 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 25 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 25
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ . (კონკა) ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა25

ვაზისუბნის II მ/რ #23 - [1716]

ვაზისუბნის II მ/რ #19 მოპირდაპირედ - [1718]
S. Kaukhchishvili St, Georgia

ვაზისუბნის II მ/რ #11 - [3200]

163-მე საჯარო სკოლა - [1719]
Teopane Davitaia Street, Georgia

ვაზისუბნის III მ/რ I კვ. #6 - [1722]

წმინდა ”ცხრა ყმა კოლაელთა” სახელობის

ეკლესია” - [1548]
Zurab Pataridze Street, Georgia

ვაზისუბნის I მ/რ #15 - [3520]

ვაზისუბნის IV მ/რ I კვ. მე-4 კორპუსის
მოპირდაპირედ - [3059]

დავითაიას ქუჩა - [3037]

ვაზისუბნის დასახლება #21ა - [1549]

ვარკეთილის IV მ/რ- III კვ. #11 მოპირდაპირედ
- [1715]

ვარკეთილის IV მ/რ- III კვ. #13 მოპირდაპირედ
- [2728]
Shandor Petepi Street, Georgia

ვაზისუბნის დასახლება #2 - [2729]

შანდორ პეტეფის ქუჩა #6 - [1551]

ლაღიძის ქუჩა #23 - [3187]

25 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/25/300370/903883/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-1906-775440-300370-0?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)


აეროდრომის ქუჩა - [1552]
Shandor Petepi Street, Georgia

კალოუბნის ქუჩა - [1322]

შუამთის ქუჩა - [2053]

ჯავახეთის ქუჩა #2 - [2499]
Javakheti Street, Georgia

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

#96 საჯარო სკოლა - [2123]

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 - [824]
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

ბარათაშვილის ქუჩა 2-4-ის მოპირდაპირედ
(კონკა) Opposite To Baratashvili St. #2-4,
(Konka) - Id:3066
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, 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/25/300370/903883/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)


მიმართულება: ვაზისუბნის II მ/რ

35 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

25 ავტობუსი განრიგი
ვაზისუბნის II მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:23 AM - 8:35 PM

სამშაბათი 7:23 AM - 8:35 PM

ოთხშაბათი 7:23 AM - 8:35 PM

ხუთშაბათი 7:23 AM - 8:35 PM

პარასკევი 7:23 AM - 8:35 PM

შაბათი 7:23 AM - 8:35 PM

კვირა 7:23 AM - 8:35 PM

25 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ვაზისუბნის II მ/რ
გაჩერებები: 35
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 39 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 გამზირისა და ჯავახეთის ქუჩის
გადაკვეთა - [1072]

ჯავახეთის ქუჩა #1 - [1555]
Javakheti Street, Georgia

ჯავახეთის და შუამთის ქ-ების გადაკვეთასთან -
[3602]

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/25/300370/1634498/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/25/300370/1634498/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)


ჯავახეთის ქუჩა - [3139]

აეროდრომის ქუჩა - [1541]
Shandor Petepi Street, Georgia

ლაღიძის ქუჩა #23 - [2725]

შანდორ პეტეფის ქუჩა #6 - [1542]

#47 ბაგა ბაღი - [3583]

ვარკეთილის IV მ/რ III კვ #14 - [2726]
Shandor Petepi Street, Georgia

ვარკეთილის IV მ/რ III კვ #13 - [2727]

ვარკეთილის IV მ/რ- III კვ. #11 - [1713]

ვაზისუბნის დასახლება #21ა მოპირდაპირედ -
[1543]

დავითაიას ქუჩა - [3188]

ვაზისუბნის IV მ/რ I კვ. მე-4 კორპუსი - [1545]

დავითაიასა და პატარიძის ქუჩების გადაკვეთა
- [3038]

ვაზისუბნის III მ/რ I კვ. #6 მოპირდაპირედ -
[1721]

163-მე საჯარო სკოლა - [1720]

კვაჭანტირაძის ქუჩა - [3202]

ვაზისუბნის II მ/რ #19 - [1717]
S. Kaukhchishvili St, Georgia

ვაზისუბნის II მ/რ #23 - [1716]



25 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/25/300370/903883/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
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%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)
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%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-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%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)
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%20.%20(%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90)&lang=en

