
მიმართულება: სადგურის მოედანი

43 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

34 ავტობუსი განრიგი
სადგურის მოედანი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:31 AM - 8:32 PM

სამშაბათი 7:31 AM - 8:32 PM

ოთხშაბათი 7:31 AM - 8:32 PM

ხუთშაბათი 7:31 AM - 8:32 PM

პარასკევი 7:31 AM - 8:32 PM

შაბათი 7:31 AM - 8:32 PM

კვირა 7:31 AM - 8:32 PM

34 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სადგურის მოედანი
გაჩერებები: 43
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 60 წუთი
ხაზის მონაცემები:

34 ავტობუსი ხაზი (სადგურის მოედანი) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) სადგურის მოედანი: 7:31 AM - 8:32 PM (2) წყნეთი: 6:25 AM - 8:32 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 34 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 34
ავტობუსი ჩამოსვლა.

სადგურის მოედანი ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა34

ზემო წყნეთი - [1779]

რუსთაველის ქუჩა #35 - [1780]

რუსთაველის ქუჩა #28 - [1783]
Rustaveli Street, Georgia

რუსთაველის ქუჩა #14-ის მოპირდაპირედ -
[3253]

გურამიშვილის ქუჩა #5-ის მოპირდაპირედ -
[3251]

გურამიშვილის ქუჩა #18-ის მოპირდაპირედ -
[3252]

Gagra Street 3

Gagra Street 8

გურამიშვილის ქუჩა #31 - [3063]

გურამიშვილის ქუჩა #18 - [1785]

გურამიშვილის ქუჩა #5 - [1786]

რუსთაველის ქუჩა #10ა - [1789]

სტატისტიკის დეპარტამენტი - [3254]

წყნეთი ა ზონა - [3077]

დავით აღმაშენებლის სახელობის ეკლესია -
[1791]

წყნეთის ცენტრი - [1792]

მაია წყნეთელის ძეგლი - [1795]

34 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/34/300377/903897/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
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%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-300377-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98


ამილახვრის და აღმაშენებლისს ქ-ების
გადაკვეთა - [1799]

ამილახვრის და ლესელიძის გადაკვეთა
(მოთხოვნით) - [3696]

წყნეთი- ამილახვარის ქუჩა #10 - [1801]

წმინდა მარიამის სახელობის ეკლესია - [3244]

წყნეთის მე-10კმ - [1803]

სტუდქალაქი კორპუსი №1 - [1804]

წყნეთის გზატკეცილი #41 - [3245]

ბაგები - [1403]

წყნეთის გზატკეცილი #12 - [1402]

უჩანეიშვილის II ჩიხი - [3246]

თბილისის წყალი - [1404]
კ ჩოლოყაშვილის გამზ. (K. Cholokashvili Ave.), Georgia

ვაკის სასაფლაო - [1397]

ფეხბურთის ფედერაცია - [1156]

სპორტის აკადემია - [1154]

ვაკის პარკი (10) Id:3982
76 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 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

საჯარო ბიბლიოთეკა - [810]
მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

გმირთა მოედანი #1 - [811]

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

რკინიგზის დეპარტამენტი Railway Department -

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/34/300377/903897/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98


Id:813
168 მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა, Georgia

სადგურის მოედანი (2) Station Square (2) -
Id:799



მიმართულება: წყნეთი

43 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

34 ავტობუსი განრიგი
წყნეთი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 6:25 AM - 8:32 PM

სამშაბათი 6:25 AM - 8:32 PM

ოთხშაბათი 6:25 AM - 8:32 PM

ხუთშაბათი 6:25 AM - 8:32 PM

პარასკევი 6:25 AM - 8:32 PM

შაბათი 6:25 AM - 8:32 PM

კვირა 6:25 AM - 8:32 PM

34 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: წყნეთი
გაჩერებები: 43
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 49 წუთი
ხაზის მონაცემები:

სადგურის მოედანი (2) Station Square (2) -
Id:799

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 მოედნის ქ.#1-ს მოპირდაპირედ

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 (8) Id:3980
76 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, Georgia

სპორტის აკადემია - [1153]

ფეხბურთის ფედერაცია

ვაკის სასაფლაო - [2132]

ტაძარი - [2799]
კ ჩოლოყაშვილის გამზირზე, Georgia

წყნეთის გზატკეცილი #9 - [1398]

წყნეთის გზატკეცილი #25 - [1399]

# საჯარო სკოლა - [3242]
35 წყნეთის გზატკეცილი, Georgia

წყნეთის გზატკეცილი #41 - [1400]

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/34/300377/903896/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
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/34/300377/903896/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98


წყნეთის გზატკეცილი (ამხანაგობა 2007-ის
პირდაპირ) - [3649]

სტუდქალაქი კორპუსი №1 - [1401]

სტუდქალაქი კორპუსი №4 - [3243]

წყნეთის მე-10კმ - [1778]

წმინდა მარიამის სახელობის ეკლესია - [1802]

რუსთაველის და ამილახვრის ქ-ების
გადაკვეთა - [1800]

ჭავჭაძის ქუჩა - [3247]

მაია წყნეთელის ძეგლი - [1794]

წყნეთის ცენტრი - [3058]

წყნეთი - [3057]

დავით აღმაშენებლის სახელობის ეკლესია -
[1790]

წყნეთი ბ ზონა - [3249]

სტატისტიკის დეპარტამენტი - [3250]

რუსთაველის ქუჩა #10ა-ის მოპირდაპირედ -
[1788]

გურამიშვილის ქუჩა #5-ის მოპირდაპირედ -
[3251]

გურამიშვილის ქუჩა #18-ის მოპირდაპირედ -
[3252]

გურამიშვილის ქუჩა #31 - [3063]

გურამიშვილის ქუჩა #18 - [1785]

გურამიშვილის ქუჩა #5 - [1786]

რუსთაველის ქუჩა #14-ის მოპირდაპირედ -
[3253]

რუსთაველის ქუჩა #28-ის მოპირდაპირედ -
[1782]
Rustaveli Street, Georgia

რუსთაველის ქუჩა #40 - [1781]

ზემო წყნეთი - [1779]
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