
მიმართულება: კუკია

24 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

53 ავტობუსი განრიგი
კუკია მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

სამშაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

ოთხშაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

ხუთშაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

პარასკევი 8:00 AM - 8:20 PM

შაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

კვირა 8:00 AM - 8:20 PM

53 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: კუკია
გაჩერებები: 24
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 27 წუთი
ხაზის მონაცემები:

53 ავტობუსი ხაზი (კუკია) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) კუკია: 8:00 AM - 8:20 PM (2) სადგურის მოედანი: 7:30 AM - 8:10 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 53 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 53
ავტობუსი ჩამოსვლა.

კუკია ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა53

სადგურის მოედანი (6) Station Square (6) -
Id:3075

წინამძღვრიშვილის ქუჩა Tsinamdzgvrishvili St.-
Id:2153
14a Tamar Mepe ave, Georgia

ბაქოს ქუჩა - [801]
150 დავით აღმაშენებლის გამზირი, Georgia

ტოვსტონოგოვის ქუჩა - [914]
138 Agmashenebeli Ave, Georgia

დავით აღმაშენებლის გამზ. #130 - [3600]
128 აღმაშენებლის გამზირი, Georgia

მარჯანიშვილის ქუჩა - [915]
D. Aghmashenebeli Ave (დ. აღმაშენებლის გამზ), Georgia

მარჯანიშვილის მოედანი Marjanishvili Square
Id:867
მარჯანიშვილის მოედანი, Georgia

ჩიტაიას ქუჩა - [2212]
საპჩოს მოედანი, Georgia

მამარდაშვილის ქ. #17 - [2213]

მამარდაშვილის ქ. #38 - [3402]

მამარდაშვილის ქ. #59 - [3404]

ართვინის ქ. #71 - 3857

ართვინის ქუჩა #56 - [3405]
Merab Mamardashvili Street, Georgia

ართვინის ქუჩა#38 - [3406]

53 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/53/300394/903930/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%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%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%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-1906-775440-300394-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%90


ართვინის ქუჩა #16 - [3407]

ფარავნის ქუჩა - [2215]

მიჩურინის ქუჩა - [2216]
ოთარ კაპანაძის ქუჩა (Otar Kapanadze St), Georgia

ჩეჩელაშვილის ქუჩა - [2217]

ნორიოს აღმართი #53 - [2218]

ნორიოს აღმართი #54ა - [2219]
ნორიოს აღმართი Norio Rise, Georgia

ნორიოს ქუჩა - [2220]

ცაიშის ქუჩა #36 - [2221]

ცაიშის ქუჩა #3 - [3566]

ნორიოს ქუჩა - [2192]

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/53/300394/903930/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%90


მიმართულება: სადგურის მოედანი

26 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

53 ავტობუსი განრიგი
სადგურის მოედანი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:30 AM - 8:10 PM

სამშაბათი 7:30 AM - 8:10 PM

ოთხშაბათი 7:30 AM - 8:10 PM

ხუთშაბათი 7:30 AM - 8:10 PM

პარასკევი 7:30 AM - 8:10 PM

შაბათი 7:30 AM - 8:10 PM

კვირა 7:30 AM - 8:10 PM

53 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სადგურის მოედანი
გაჩერებები: 26
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 30 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ნორიოს ქუჩა - [2192]

ცაიშის ქ. #3-ის მოპირდაპირედ - [3567]

ცაიშის ქუჩა #36 - [2191]

ნორიოს აღმართი #54ბ - [2193]

ნორიოს აღმართი #54ა - [2194]
ნორიოს აღმართი Norio Rise, Georgia

ნორიოს აღმართი #55 - [2195]

ჩეჩელაშვილის ქუჩა - [2196]

მიჩურინის ქუჩა - [2197]
ოთარ კაპანაძის ქუჩა (Otar Kapanadze St), Georgia

კაპანაძის ქუჩა #12 - [2198]

ართვინის ქუჩა #17 - [3408]

ართვინის ქუჩა #37 - [3409]

ართვინის ქუჩა #56 მოპირდაპირედ - [3410]
Merab Mamardashvili Street, Georgia

ართვინის ქ. #71 - 3857

მამარდაშვილის ქ. #59 - [3411]

მამარდაშვილის ქ. #38 - [3403]

მამარდაშვილის ქ. #17 - [2200]

ჩიტაიას ქუჩა - [3412]

აღმაშენებლის გამზირი - [3415]

მიხაილოვის საავადმყოფო - [866]
60 D. Aghmashenebeli Ave, Georgia

მარჯანიშვილის მოედანი Marjanishvili Square
Id:867
მარჯანიშვილის მოედანი, Georgia

დავით აღმაშენებლის გამზ. #107 - [3594]
109 დავით აღმაშენებლის გამზირი, Georgia

დავით აღმაშენებლის გამზ. #117
(მოთხოვნით) - [3595]
1 ჯ. კახიძის ქუჩა (Kakhidze 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/53/300394/903931/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%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/53/300394/903931/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%90


დავით აღმაშენებლის გამზ. #127 - [3596]
144 D. Aghmashenebeli Ave (დ. აღმაშენებლის გამზ), Georgia

დავით აღმაშენებლის გამზ. #155 - [3597]
153 Davit Agmashenebeli ave, Georgia

რკინიგზის დეპარტამენტი Railway Department -
Id:813
168 მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა, Georgia

სადგურის მოედანი (6) Station Square (6) -
Id:3075



53 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/53/300394/903930/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%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%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%90
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%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%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%90
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%90&lang=en

