
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ .

22 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

43 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქ . მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:15 AM - 8:15 PM

სამშაბათი 7:15 AM - 8:15 PM

ოთხშაბათი 7:15 AM - 8:15 PM

ხუთშაბათი 7:15 AM - 8:15 PM

პარასკევი 7:15 AM - 8:15 PM

შაბათი 7:15 AM - 8:15 PM

კვირა 7:15 AM - 8:15 PM

43 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ .
გაჩერებები: 22
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 22 წუთი
ხაზის მონაცემები:

43 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ .) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ .: 7:15 AM - 8:15 PM (2) მეტრომშენი: 7:45 AM - 8:05 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 43 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 43
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ . ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა43

ყვარლის ქუჩა - [1879]

ყვარელის ქუჩა #114 - [1880]
ყვარლის ქ. (Kvareli St), Georgia

ყვარელის ქუჩა #98 - [1881]

ყვარელის ქუჩა #86 - [1882]
Kvareli Str., Georgia

ყარყარაშვილის ქუჩა #80 - [1883]

გრიგოლ მათიაშვილის ქუჩა - [1884]
73 მესხეთის ქუჩა, Georgia

ყარყარაშვილის ქუჩა #10 - [1885]

#74 საჯარო სკოლა - [1886]

წალენჯიხის ქუჩა - [2751]

შერვაშიძის ქუჩა - [3028]
პრესიდენტ ჯორჯ ბუშის ქუჩა (President George W. Bush Street), Georgia

მ/ს ისანი - [1017]

#87 საჯარო სკოლა - [1016]

ლეხ კაჩინსკის ქუჩა - [1014]
84/86 ქეთევან დედოფლის გამზირი, Georgia

ქეთევან დედოფლის გამზირი #82 - [3098]

#96 საჯარო სკოლა - [2123]

მ/ს 300 არაგველი - [830]
49 ქეთევან წამებულის გამზ, Georgia

43 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/43/300385/903913/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.
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-1906-775440-300385-0?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.


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 (კონკა) - [851]
Nino Nishnianidze 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/43/300385/903913/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.


მიმართულება: მეტრომშენი

23 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

43 ავტობუსი განრიგი
მეტრომშენი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:45 AM - 8:05 PM

სამშაბათი 7:45 AM - 8:05 PM

ოთხშაბათი 7:45 AM - 8:05 PM

ხუთშაბათი 7:45 AM - 8:05 PM

პარასკევი 7:45 AM - 8:05 PM

შაბათი 7:45 AM - 8:05 PM

კვირა 7:45 AM - 8:05 PM

43 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მეტრომშენი
გაჩერებები: 23
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 26 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ბარათაშვილის ქუჩა (კონკა) - [851]
Nino Nishnianidze Street, 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 (აწყურის ქუჩა) M/S Isani Id:1702
აწყურის ქ. (Atskuri Str.), Georgia

შერვაშიძის ჩიხი Shervashidze Deadlock -
Id:1553
ს 5, Georgia

შერვაშიძის ქუჩა Shervashvili St. - Id:3198

წალენჯიხის ქუჩა Tsalenjikha St. - Id:3197

კოფცოვის ქუჩა - [2750]

#74 საჯარო სკოლა - [1871]

ყარყარაშვილის ქუჩა #25 - [1872]

კაკაბეთის ქუჩა - [1873]
73 მესხეთის ქუჩა, Georgia

ყარყარაშვილის ქუჩა #73 - [1874]

#103 საჯარო სკოლა - [1875]

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/43/300385/4766454/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.
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/43/300385/4766454/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.


ტვიშის ქუჩა #5 - [1876]

უშაკოვის ქუჩა #8 - [1877]

უშაკოვის ქუჩა #15 - [1878]

ყვარლის ქუჩა - [1879]



43 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/43/300385/903913/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.
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.
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.
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.
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.&lang=en

