
მიმართულება: ბაგები

68 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

51 ავტობუსი განრიგი
ბაგები მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 6:30 AM - 8:15 PM

სამშაბათი 6:30 AM - 8:15 PM

ოთხშაბათი 6:30 AM - 8:15 PM

ხუთშაბათი 6:30 AM - 8:15 PM

პარასკევი 6:30 AM - 8:15 PM

შაბათი 6:30 AM - 8:15 PM

კვირა 6:30 AM - 8:15 PM

51 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბაგები
გაჩერებები: 68
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 81 წუთი
ხაზის მონაცემები:

51 ავტობუსი ხაზი (ბაგები) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბაგები: 6:30 AM - 8:15 PM (2) გლდანულა: 7:00 AM - 8:15 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 51 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 51
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბაგები ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა51

ღვთისმშობლის შობის სახელობის მონასტერი
- [1937]

#186 ბაგა ბაღი - [1938]

გლდანულა#8ა - [1939]

გლდანულა #10 - [3380]

გლდანულა - [1940]

#185 ბაგა ბაღი - [3377]

თიანეთის გზატკეცილი - [1932]

ხერგიანის ქუჩა - [1942]
32 გლდანის VI მკრ. (Gldani 6), Georgia

#1 ლოგოპედიური ბაღი - [3050]
Konstantine Leselidze Street, Georgia

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #59 - 4006
ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, Georgia

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #130-ის
მოპირდაპირედ - 4005

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

51 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/51/300393/4766478/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%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%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%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-1906-775440-300393-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


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

ახმეტელის თეატრი - [3665]

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

ჭიაურელის ქუჩა - [899]
Bokhua street, Georgia

ღუდუშაურის სახელობის კლინიკა - [893]

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

პოლიციის სამმართველო

გრიგოლ რობაქიძის გამზირი, Georgia

ეკლესია

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/51/300393/4766478/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


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

დიდუბის პანთეონი
48 აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

ევდოშვილის ქუჩა - [1930]

სააკაძის მოედანი - [1007]
Merab Kostava Street, Georgia

ტექნიკური უნივერსიტეტი - [1008]
75 მერაბ კოსტავას ქ Merab Kostava St, Georgia

26 მაისის მოედანი - [925]
26 მაისისი მოედანი, Georgia

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - [924]
მერაბ კოსტავას ქ Merab Kostava St, Georgia

ზოოპარკი - [804]
Merab Kostava Street, 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]

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

სტუდქალაქი კორპუსი №4 - 2849



მიმართულება: გლდანულა

69 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

51 ავტობუსი განრიგი
გლდანულა მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:15 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:15 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:15 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:15 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:15 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:15 PM

კვირა 7:00 AM - 8:15 PM

51 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: გლდანულა

გაჩერებები: 69
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 81 წუთი
ხაზის მონაცემები:

სტუდქალაქი კორპუსი №4 - 2849

წყნეთის გზატკეცილი (ამხანაგობა 2007) -
[3587]

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 - [803]
63 Merab Kostava street, Georgia

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - [3087]
Merab Kostava Street, Georgia

სპორტის სასახლე - [1009]

ტექნიკური უნივერსიტეტი - [1011]

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/51/300393/4766451/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%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/51/300393/4766451/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98


77 მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

სააკაძის მოედანი - [1010]
Merab Kostava Street, Georgia

ვახუშტის ქუჩა # 31 - [3113]

დიდუბის პანთეონი
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სს თელასი

დ.ბაქრაძის ქუჩა
112 ბაქრაძის ქუჩა, Georgia

გამოფენა ექსპოჯორჯია

წერეთლის გამზირი # 99
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სამტრედიის ქუჩა
Samtredia Street, Georgia

მირცხულავას ქუჩა - [882]

წერეთლის გამზირი #138-ის მოპირდაპირედ
Akaki Tsereteli Avenue, Georgia

დიღომის III კვარტალი

ჩალაძეს ქუჩა

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]



ბიოქიმიის ლაბორატორია - [1534]

ბელიაშვილის ქუჩა #40 მოპირდაპირედ -
[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 #27 - 4010

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #35 - 4009
ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, Georgia

გლდანის პარკი - 4008

ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა #51 - 4007

#1 ლოგოპედიური ბაღი - [3375]
Konstantine Leselidze Street, Georgia

ხერგიანის ქუჩა - [3376]
32 გლდანის VI მკრ. (Gldani 6), Georgia

თიანეთის გზატკეცილი - [1941]

#185 ბაგა ბაღი - [3378]

გლდანულა - [1934]

გლდანულა #10-ის მოპირდაპირედ - [3379]

გლდანულა #8ა-ს მოპირდაპირედ - [1935]

#186 ბაგა ბაღი - [1936]

ღვთისმშობლის შობის სახელობის მონასტერი
- [1937]
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