27 ავტობუსი განრიგი და ხაზის რუკა

27 ვაშლიჯვრის დასახლება - სადგურის
მოედანი

ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა

27 ავტობუსი ხაზი (ვაშლიჯვრის დასახლება - სადგურის მოედანი) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების
განმავლობაში:
(1) ვაშლიჯვრის დასახლების IV ზონა #11 - [1756]→სადგურის მოედანი (3) - [3074]: 7:00 AM - 10:38 PM (2)
სადგურის მოედანი (3) - [3074]→ვაშლიჯვრის დასახლების IV ზონა #11 - [1756]: 7:42 AM - 10:52 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 27 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 27
ავტობუსი ჩამოსვლა.

მიმართულება: ვაშლიჯვრის დასახლების IV
ზონა #11 - [1756]→სადგურის მოედანი (3) [3074]
26 გაჩერება

ხაზის განრიგის ნახვა

ვაშლიჯვრის დასახლების IV ზონა #11 [1756]
ვაშლიჯვრის დასახლების III ზონა #7ა [3521]
ვაშლიჯვრის დასახლების III ზონა #9 [3522]

27 ავტობუსი განრიგი
ვაშლიჯვრის დასახლების IV ზონა #11 [1756]→სადგურის მოედანი (3) - [3074]
მარშრუტის განრიგი:
ორშაბათი

7:00 AM - 10:38 PM

სამშაბათი

7:00 AM - 10:38 PM

ოთხშაბათი

7:00 AM - 10:38 PM

ხუთშაბათი

7:00 AM - 10:38 PM

პარასკევი

7:00 AM - 10:38 PM

შაბათი

7:00 AM - 10:44 PM

კვირა

7:00 AM - 11:00 PM

გოძიაშვილის ქ. #14 კ. - [1757]
11 ვ. გოძიაშვილის ქუჩა, Georgia

ვაშლიჯვრის დასახლება - [3653]
სარაჯიშვილის ქუჩა #12 - [1758]
პოლიციის სამმართველო - [1173]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

მარშალ გელოვანის გამზირი #10 - [1175]
დიღომის I კვარტალი - [1209]
პოლიციის სამმართველო - [897]
გრიგოლ რობაქიძის გამზირი, Georgia

ეკლესია - [898]

27 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ვაშლიჯვრის დასახლების IV
ზონა #11 - [1756]→სადგურის მოედანი (3) - [3074]
გაჩერებები: 26
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 37 წუთი
ხაზის მონაცემები: ვაშლიჯვრის დასახლების IV
ზონა #11 - [1756], ვაშლიჯვრის დასახლების III
ზონა #7ა - [3521], ვაშლიჯვრის დასახლების III
ზონა #9 - [3522], გოძიაშვილის ქ. #14 კ. - [1757],
ვაშლიჯვრის დასახლება - [3653], სარაჯიშვილის
ქუჩა #12 - [1758], პოლიციის სამმართველო [1173], მარშალ გელოვანის გამზირი #10 - [1175],
დიღომის I კვარტალი - [1209], პოლიციის
სამმართველო - [897], ეკლესია - [898], წერეთლის
გამზირი #142 - [902], მირცხულავას ქუჩა - [903],
სამტრედიის ქუჩა - [904], გამოფენა ექსპოჯორჯია
(მოპირდაპირედ) - [905], დ.ბაქრაძის ქუჩა - [906],
სს თელასი - [908], დიდუბის პანთეონი - [909],
ევდოშვილის ქუჩა - [1930], მ/ს წერეთელი - [910],
გორის ქუჩა - [3112], დინამო არენა - [911],
მუსიკალური კომედიის და დრამის თეატრი -

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 - [908]
დიდუბის პანთეონი - [909]
48 აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

ევდოშვილის ქუჩა - [1930]
მ/ს წერეთელი - [910]
ბათუმის ქუჩა (Batumi St), Georgia

გორის ქუჩა - [3112]
25 Archil Kurdiani st, Georgia

დინამო არენა - [911]
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

მუსიკალური კომედიის და დრამის თეატრი
- [912]
აღმაშენებლის გამზ. (D. Aghmashenebeli Ave.),
Georgia

აღმაშენებლის გამზირი - [913]
164 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

რკინიგზის დეპარტამენტი - [813]
168 მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა, Georgia

სადგურის მოედანი (2) - [799]

[912], აღმაშენებლის გამზირი - [913], რკინიგზის
დეპარტამენტი - [813], სადგურის მოედანი (2) [799]

მიმართულება: სადგურის მოედანი (3) [3074]→ვაშლიჯვრის დასახლების IV ზონა #11
- [1756]
27 გაჩერება

ხაზის განრიგის ნახვა

სადგურის მოედანი (2) - [799]
წინამძღვრიშვილი ქუჩა #135 - [1267]
მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა
(Tzinamdzghvrishvili St), Georgia

ეროვნული სტადიონი - [875]
გორის ქუჩა - [3110]

27 ავტობუსი განრიგი
სადგურის მოედანი (3) - [3074]→ვაშლიჯვრის
დასახლების IV ზონა #11 - [1756] მარშრუტის
განრიგი:
ორშაბათი

7:42 AM - 10:52 PM

სამშაბათი

7:42 AM - 10:52 PM

ოთხშაბათი

7:42 AM - 10:52 PM

ხუთშაბათი

7:42 AM - 10:52 PM

პარასკევი

7:42 AM - 10:52 PM

შაბათი

7:40 AM - 10:36 PM

კვირა

7:40 AM - 11:00 PM

11 Akaki Tsereteli Ave, Georgia

მ/ს წერეთელი - [876]
27 ავტობუსი ინფორმაცია

დიდუბის პანთეონი - [877]
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სს თელასი - [878]
დ.ბაქრაძის ქუჩა - [879]
112 ბაქრაძის ქუჩა, Georgia

გამოფენა ექსპოჯორჯია - [880]
წერეთლის გამზირი # 99 - [3111]
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სამტრედიის ქუჩა - [881]
Samtredia Street, Georgia

მირცხულავას ქუჩა - [882]
წერეთლის გამზირი #138-ის
მოპირდაპირედ - [883]
Akaki Tsereteli Avenue, Georgia

დიღომის III კვარტალი - [3034]
ჩალაძეს ქუჩა - [884]
რობაქიძის გამზირი #23ა - [1208]
მიქელაძის ქუჩა - [1176]
David Aghmashenebeli Alley, Georgia

მიმართულება: სადგურის მოედანი (3) [3074]→ვაშლიჯვრის დასახლების IV ზონა #11 [1756]
გაჩერებები: 27
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 37 წუთი
ხაზის მონაცემები: სადგურის მოედანი (2) - [799],
წინამძღვრიშვილი ქუჩა #135 - [1267], ეროვნული
სტადიონი - [875], გორის ქუჩა - [3110], მ/ს
წერეთელი - [876], დიდუბის პანთეონი - [877], სს
თელასი - [878], დ.ბაქრაძის ქუჩა - [879], გამოფენა
ექსპოჯორჯია - [880], წერეთლის გამზირი # 99 [3111], სამტრედიის ქუჩა - [881], მირცხულავას
ქუჩა - [882], წერეთლის გამზირი #138-ის
მოპირდაპირედ - [883], დიღომის III კვარტალი [3034], ჩალაძეს ქუჩა - [884], რობაქიძის გამზირი
#23ა - [1208], მიქელაძის ქუჩა - [1176], სოფელი
დიღმის გადასახვევი - [1174], ვაშლიჯვარი [2166], გოძიაშვილის ქუჩა #7 - [3651],
გოძიაშვილის ქუჩა #51 - [1752], გოძიაშვილის
ქუჩა #63 - [1753], გოძიაშვილის ქუჩა #24 - [3295],
ვაშლიჯვრის დასახლების II ზონა #4ვ - [1754],
ვაშლიჯვრის დასახლების III ზონა #8 - [1755],
ვაშლიჯვრის დასახლების III ზონა #7ა - [3652],
ვაშლიჯვრის დასახლების IV ზონა #11 - [1756]

სოფელი დიღმის გადასახვევი - [1174]
ვაშლიჯვარი - [2166]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

გოძიაშვილის ქუჩა #7 - [3651]
გოძიაშვილის ქუჩა #51 - [1752]
გოძიაშვილის ქუჩა #63 - [1753]
გოძიაშვილის ქუჩა #24 - [3295]
ვაშლიჯვრის დასახლების II ზონა #4ვ [1754]
ვაშლიჯვრის დასახლების III ზონა #8 [1755]
ვაშლიჯვრის დასახლების III ზონა #7ა [3652]
ვაშლიჯვრის დასახლების IV ზონა #11 [1756]
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