
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ .

52 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

71 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქ . მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:13 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:13 PM

კვირა 7:00 AM - 8:13 PM

71 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ .
გაჩერებები: 52
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 72 წუთი
ხაზის მონაცემები:

71 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ .) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ .: 7:00 AM - 8:13 PM (2) ვარკეთილის IV მ/რ: 8:00 AM - 8:08 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 71 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 71
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ . ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა71

ვარკეთილი 3-ის IV მ/რ- #403 - [1338]
403 Varketili-3, IV m/d

ვარკეთილი IV მ/რ #406 - [3142]
Javakheti Street, Georgia

ვარკეთილი V მ/რ #406ა და #407 კორპუსებს
შორის - [3143]
Javacheti Street, Georgia

ვარკეთილი IV მ/რ #424 - [3144]

საჯარო სკოლა #185 - [3145]

ვარკეთილის IV მ/რ-ის #421 - [1564]

ვარკეთილი 3-ის Iiiა მ/რ- #319ა - [1565]

სუხიშვილის მოედანი - [1567]
Ilia (Iliko) Sukhishvili Str., Georgia

ვარკეთილი 3-ის II მ/რ 28კორპუსი - [1566]

ივერის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის

ეკლესია - [1563]

ვარკეთილის ზ/პ #22 - [1568]

ვარკეთილის ზ/პ #4 - [1569]

ვარკეთილის ზ/პ #1 მოპირდაპირედ - [3136]

ხომლელის ქუჩა - [1558]
47 Trialeti st, Georgia

თრიალეთის ქუჩა #38 - [1572]

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. #12-ის

71 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/71/300406/903954/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-1906-775440-300406-0?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.


პირდაპირ - 3935
Panaskerteli Street, Georgia

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ., კორპუსი
#10-ის პირდაპირ - 3936

კალოუბნის ქუჩა #38 - [1952]

კალოუბნის ქუჩა #32 - [1951]
Kaloubani Street, Georgia

კალოუბნის ქუჩა #28 - [1950]

თრიალეთის ქუჩა - [1949]

კალოუბნის ქუჩა #12 - [1573]

კალოუბნის ქუჩა #4 - [1574]

კალოუბნის ქუჩა - [1322]

შუამთის ქუჩა - [2053]

ჯავახეთის ქუჩა #2 - [2499]
Javakheti Street, Georgia

წულუკიძის ქუჩა - [1320]
წულუკიძის ქ., Georgia

კახეთის გზატკეცილი #3ა - [1575]

მ/ს სამგორი - [837]

წალენჯიხის ქუჩა - [2751]

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

მ/ს ისანი - [1017]

ქ.წამებულის გამზირი - [1489]
69 ქეთევან დედოფლის გამზირი, Georgia

ნავთლუღის ქუჩა #31 - [1018]
Navtlughi Street, Georgia

რ. ჰოლდბრუქის ქ. #5 (ბაღდათის ქ.) - [2730]

რ. ჰოლდბრუქის ქ. #13 (ბაღდათის ქ.) - [1020]
Richard Holbrooke Street, Georgia

ორთაჭალის ცენტრალური ავტოსადგური -
[1490]

გულიას მოედანი - [1946]

ორთაჭალის ქუჩა - [1386]

#72 საჯარო სკოლა - [1387]

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/71/300406/903954/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.


გორგასლის მოედანი - [1388]

300 არაგველის მემორიალი - [3085]
Vakhtang Gorgasali Street, Georgia

ორთაჭალა - [1390]
Vakhtang Gorgasali Street, Georgia

გორგასლის ქუჩა #19-ის მოპირდაპირედ -
[3128]

ბალნეოლოგიური ცენტრის მოპირდაპირედ -
[3486]

აბანოთუბანი Abanotubani Id:1465
7 ვახტანგ გორგასალის ქუჩა, Georgia

ევროპის მოედანი Europe Square Id:1495
ევროპის მოედანი (Europe Square), Georgia

კოტე აფხაზის ქუჩა #47-ის მოპირდაპირედ -
3889
47 Kote Abkhazi Street, Georgia

კოტე აფხაზის ქუჩა #34 - 3895
34 Kote Abkhazi Street, Georgia

კოტე აფხაზის ქუჩა #18 - 3890
ანტონ კათალიკოსის ქ., Georgia

პუშკინის ქუჩა #5 - 3894
7 Pushkin str, Georgia

ბარათაშვილის ქუჩა (კონკა) - [851]
Nino Nishnianidze Street, Georgia



მიმართულება: ვარკეთილის IV მ/რ

44 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

71 ავტობუსი განრიგი
ვარკეთილის IV მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:00 AM - 8:08 PM

სამშაბათი 8:00 AM - 8:08 PM

ოთხშაბათი 8:00 AM - 8:08 PM

ხუთშაბათი 8:00 AM - 8:08 PM

პარასკევი 8:00 AM - 8:08 PM

შაბათი 8:00 AM - 8:08 PM

კვირა 8:00 AM - 8:08 PM

71 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ვარკეთილის IV მ/რ
გაჩერებები: 44
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 76 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ბარათაშვილის ქუჩა (კონკა) - [851]
Nino Nishnianidze Street, Georgia

სიონის ეკლესია - [1362]

აბანოთუბანი - [1464]
7 ვახტანგ გორგასალის ქუჩა, Georgia

გორგასლის ქუჩა #19 - [2914]

ორთაჭალა - [1365]
Vakhtang Gorgasali Street, Georgia

300 არაგველის მემორიალი - [1366]
Vakhtang Gorgasali Street, Georgia

გორგასლის მოედანი - [1367]
კრწანისის მოედანი, Georgia

ორთაჭალის ქუჩა - [1466]

პროკურატურის შენობის მოპირდაპირედ -
3836

ორთაჭალის ცენტრალური ავტოსადგური -
[1491]

რ. ჰოლდბრუქის ქ. #13-ის მოპირდაპირედ
(ბაღდათის ქ.) - [1021]
Richard Holbrooke Street, Georgia

რ. ჰოლდბრუქის ქ. #5-ის მოპირდაპირედ -
[2724]
8 რიჩარდ ჰოლბრუკის ქუჩა, Georgia

ნავთლუღის ქუჩა #10 - [1019]
Navtlughi Street, Georgia

ქ.წამებულის გამზირი - [1470]
Navtlughi Street, Georgia

მ/ს ისანი (აწყურის ქუჩა) M/S Isani Id:1702
აწყურის ქ. (Atskuri Str.), Georgia

შერვაშიძის ქუჩა Shervashvili St. - Id:3198

წალენჯიხის ქუჩა Tsalenjikha St. - Id:3197

მ/ს სამგორი (ზედა) M/S Samgori (Upper Exit) -
836

კახეთის გზატკეცილი #3ა Kakheti Highway #3a
- Id:3156

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/71/300406/1634519/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/71/300406/1634519/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.


კახეთის გზატკეცილი, Georgia

ჯავახეთის ქუჩა Javakheti Str. - Id:2169

ჯავახეთის ქუჩა #1 - [1555]
Javakheti Street, Georgia

ჯავახეთის და შუამთის ქ-ების გადაკვეთასთან -
[3602]

კალოუბნის ქუჩა #4 (მოპირდაპირედ) - [3140]

კალოუბნის #12-ის პირდაპირ - [1556]

თრიალეთის ქუჩა - [2757]

კალოუბნის ქ. #28-ის პირდაპირ - 3940

კალოუბნის ქ. #32-ის პირდაპირ - 3941
Kaloubani Street, Georgia

კალოუბნის ქ. #38-ის პირდაპირ - 3942

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. #10-ის
მიმდებარედ - 3937

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. #12-ის
მიმდებარედ - 3938
Panaskerteli Street, Georgia

ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქ. #40-ის
პირდაპირ - 3939

თრიალეთის ქუჩა #38 - [3137]

ვარკეთილის ზ/პ #47 კორპუსი - [1571]
47 Trialeti st, Georgia

ვარკეთილის ზ/პ #1 - [1559]

ვარკეთილის ზ/პ #4 კორპუსი - [1560]

ვარკეთილის ზ/პ #22 მოპირდაპირედ - [1561]

ვარკეთილი 3-ის II მ/რ 2 კორპუსი - [3133]

სუხიშვილის მოედანი - [1334]

ვარკეთილის 3-ის II მ/რ #18 - [1335]

ვარკეთილის 3-ის II მ/რ #39 კორპუსი - [3131]
Cecilia Takaishvili Street, Georgia

ვარკეთილი 3-ის IV მ/რ- #421 მოპირდაპირედ
- [1336]

ვარკეთილის IV მ/რ #417 მოპირდაპირედ -
[2403]

ვარკეთილი 3-ის IV მ/რ- #410 - [1337]



ვარკეთილი 3-ის IV მ/რ- #403 - [1338]
403 Varketili-3, IV m/d



71 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/71/300406/903954/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.
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