
მიმართულება: ავჭალა

46 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

70 ავტობუსი განრიგი
ავჭალა მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:07 AM - 8:06 PM

სამშაბათი 8:07 AM - 8:06 PM

ოთხშაბათი 8:07 AM - 8:06 PM

ხუთშაბათი 8:07 AM - 8:06 PM

პარასკევი 8:07 AM - 8:06 PM

შაბათი 8:07 AM - 8:06 PM

კვირა 8:07 AM - 8:06 PM

70 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ავჭალა

გაჩერებები: 46
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 42 წუთი
ხაზის მონაცემები:

70 ავტობუსი ხაზი (ავჭალა) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ავჭალა: 8:07 AM - 8:06 PM (2) გიორგი ჩიტაიას მოედანი: 7:20 AM - 8:13 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 70 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 70
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ავჭალა ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა70

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1727]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ც. დადიანის ქუჩა #1 - [1728]

#4 საჯარო სკოლა - [2773]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #39 - [1729]

ურიდიას ქუჩა - [1730]
65 ც.დადიანის, Georgia

ურიდიას ქუჩა - [3699]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #87 - [1731]

მ/ს ნაძალადევი - [1732]

ც. დადიანის ქუჩა #3 - [1733]

#10 საჯარო სკოლა - [2774]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #229 - [2775]
Dodo Chitchinadze Street, Georgia

ცოტნე დადიანის ქუჩა #259 - [1735]
ცოტნე დადიანის ქუჩა (Tsotne Dadiani St), Georgia

წიწამურის ქუჩა - [1736]

კ/თ საქართველო (მოპირდაპირედ) - [1425]
321 Tsotne Dadiani St, Georgia

გვაზაურის ქუჩა - [1426]

გურამიშვილის გამზირი #11

ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა -

70 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/70/300405/903952/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%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%90%E1%83%95%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%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-1906-775440-300405-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90


[1429]

ლიახვის ქუჩა - [1433]

მ/ს ღრმაღელე

გურამიშვილის გამზირი #23 - [1437]

#114 საჯარო სკოლა

მ/ს გურამიშვილი - [1441]
გურამიშვილის გამზირი, Georgia

გურამიშვილის გამზირი #39ვ - [1442]

გურამიშვილის გამზ. #4 - 3702

მ/ს სარაჯიშვილი - [2995]

გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა -
[1601]

ენისელი - [3342]

კონიაკის დასახლება - [1602]

ილორის ქუჩა - [1603]

ზარზმის ქუჩა - [1604]
23 დ. სარაჯიშვილის გამზ. (D. Sarajishvili Ave.), Georgia

სინათლის სტადიონი - [1605]

ივანოვის ქუჩა - [1606]

ჯანჯღავას ქუჩა - [1607]
დავით სარაჯიშვილის გამზირი, Georgia

ავჭალის სასაფლაო - [1608]

ფოცხიშვილის ქუჩა - [1612]

ცენტროლიტი - [3337]
Libani Street, Georgia

#64 საბავშვო ბაღი - [3338]

ავჭალა - [3339]

#118 საჯარო სკოლა - [1609]

ზემო ავჭალის სასაფლაო - [1613]

ჭრებალოს ქუჩა - [3340]

ვარდევანის ქუჩა - [1627]

#120 საჯარო სკოლა - [1628]

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/70/300405/903952/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90


ქეთევან წამებულის სახელობის ეკლესია -
[3329]
19ა ალ. მანაგაძე, Georgia

#48 ბაგა-ბაღი - [3330]

ქვემო ავჭალა - [2816]



მიმართულება: გიორგი ჩიტაიას მოედანი

46 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

70 ავტობუსი განრიგი
გიორგი ჩიტაიას მოედანი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:20 AM - 8:13 PM

სამშაბათი 7:20 AM - 8:13 PM

ოთხშაბათი 7:20 AM - 8:13 PM

ხუთშაბათი 7:20 AM - 8:13 PM

პარასკევი 7:20 AM - 8:13 PM

შაბათი 7:20 AM - 8:13 PM

კვირა 7:20 AM - 8:13 PM

70 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: გიორგი ჩიტაიას მოედანი
გაჩერებები: 46
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 45 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ქვემო ავჭალა - [2816]

#48 ბაგა-ბაღი - [3327]

ქეთევან წამებულის სახელობის ეკლესია -
[3328]
19ა ალ. მანაგაძე, Georgia

#120 საჯარო სკოლა - [1638]

ვარდევანის ქუჩა - [3336]

ჭრებალოს ქუჩა - [1640]

ზემო ავჭალის სასაფლაო - [1641]

#118 საჯარო სკოლა - [1642]

ავჭალა - [1643]

#64 საბავშვო ბაღი - [1644]

ცენტროლიტი - [3035]
Libani Street, Georgia

ფოცხიშვილის ქუჩა - [1645]

სარაჯიშვილის #24 - [3692]

ჯანჯღავას ქუჩა - [1647]
დავით სარაჯიშვილის გამზირი, Georgia

სარაჯიშვილისა და ლაზოს ქუჩის გადაკვეთის
მოპირდაპირედ - [1648]

სინათლის სტადიონი - [1649]

სარაჯიშვილის გამზ. #23-ის პირდაპირ
(მოთხოვნით) - [3341]

ილორის ქუჩა - [1650]

კონიაკის დასახლება - [1651]

ენისელი - [3071]

ქერჩის ქუჩა - [1653]
დ. სარაჯიშვილის გამზ. (D. Sarajishvili Ave.), Georgia

მ/ს სარაჯიშვილი - [1439]

გურამიშვილის გამზირი #39ვ-ს

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/70/300405/5297379/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%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/70/300405/5297379/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90


მოპირდაპირედ - [3115]

მ/ს გურამიშვილი - [1440]
გურამიშვილის გამზირი, Georgia

#114 საჯარო სკოლა

გურამიშვილის გამზირი #68/72

მ/ს ღრმაღელე

Ksani Street, Georgia

ლიახვის ქუჩა

ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა

(მოპირდაპირედ) - [1428]

გურამიშვილის გამზირი #11-ის
მოპირდაპირედ

ახალდაბის ქუჩა - [1427]
გურამიშვილის გამზირი, Georgia

კ/თ საქართველო - [1419]

ც. დადიანის ქუჩა #317 - [3067]
ცოტნე დადიანის ქუჩა (Tsotne Dadiani St), Georgia

#11 რუსული საჯარო სკოლა - [1738]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #148 - [1739]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #138/136 - [1740]
Dodo Chitchinadze Street, Georgia

#10 საჯარო სკოლა - [1741]

დეპოს ქუჩა - [2772]

მ/ს ნაძალადევი - [1742]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #30 - [1743]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #26 - [1744]

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - [1745]
N. Khudadov Street, Georgia

#4 საჯარო სკოლა - [2771]

ც. დადიანის ქუჩა #1 - [1746]
კონსტიტუციის ქ. (Constitution Str.), Georgia

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1747]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1727]
Giorgi Chitaia Street, Georgia



70 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
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