
მიმართულება: ზემო ვაკე

17 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

78 ავტობუსი განრიგი
ზემო ვაკე მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:00 AM - 8:15 PM

სამშაბათი 8:00 AM - 8:15 PM

ოთხშაბათი 8:00 AM - 8:15 PM

ხუთშაბათი 8:00 AM - 8:15 PM

პარასკევი 8:00 AM - 8:15 PM

შაბათი 8:00 AM - 8:15 PM

კვირა 8:00 AM - 8:15 PM

78 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ზემო ვაკე
გაჩერებები: 17
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 23 წუთი
ხაზის მონაცემები:

78 ავტობუსი ხაზი (ზემო ვაკე) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ზემო ვაკე: 8:00 AM - 8:15 PM (2) სადგურის მოედანი: 7:30 AM - 8:15 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 78 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 78
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ზემო ვაკე ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა78

სადგურის მოედანი (4) Station Square (4) -
Id:3073

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

აღმაშენებლის გამზირი Agmashenebeli Ave.-
Id:2786
171 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

ცირკი Circus - Id:2779
თამარ მეფის გამზირი (Tamar Mepe Ave), Georgia

გმირთა მოედანი Gmirta Square - Id:3558
63 Kostava Str, Georgia

ჯანაშიას ქუჩა
11 მელიქიშვილის გამზ. Melikishvili Ave, Georgia

ფილარმონია Philarmony - Id:1241
Merab Kostava Street, Georgia

ზანდუკელის ქუჩა - [2038]
33 თამრიკო ჭოველიძის ქუჩა, Georgia

გოგებაშვილის ქუჩა #25 - [2039]
28 ი. გოგებაშვილის ქ. (I. Gogebashvili Str.), Georgia

#3 სკოლა-ბაღი მზიური - [2040]
38 I. Gogebashvili Str, Georgia

რჩეულიშვილის ქუჩა - [2041]

ვერის სასაფლაო - [2042]
14 გალის ქუჩა, Georgia

რჩეულიშვილის ქუჩა #11ა - [2046]
Guram Rcheulishvili Street, Georgia

78 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/78/300411/903964/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
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%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D_%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-300411-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94


რჩეულიშვილის ქუჩა #20-ის მოპირდაპირედ -
[3579]

რჩეულიშვილის ქუჩა #28-ის მოპირდაპირედ -
[2043]

ზემო ვერა - [2888]
რ. ჯაფარიძის ქ., Georgia

ჯაფარიძის ქუჩა #46 - [2044]

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/78/300411/903964/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94


მიმართულება: სადგურის მოედანი

18 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

78 ავტობუსი განრიგი
სადგურის მოედანი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:30 AM - 8:15 PM

სამშაბათი 7:30 AM - 8:15 PM

ოთხშაბათი 7:30 AM - 8:15 PM

ხუთშაბათი 7:30 AM - 8:15 PM

პარასკევი 7:30 AM - 8:15 PM

შაბათი 7:30 AM - 8:15 PM

კვირა 7:30 AM - 8:15 PM

78 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სადგურის მოედანი
გაჩერებები: 18
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 28 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ჯაფარიძის ქუჩა #46 - [2044]

ზემო ვერა - [3240]

რჩეულიშვილის ქუჩა #28 - [2045]

რჩეულიშვილის ქუჩა #20 - [3580]

რჩეულიშვილის ქუჩა #3 - [2047]
Guram Rcheulishvili Street, Georgia

ვერის სასაფლაო - [2048]
14 გალის ქუჩა, Georgia

რჩეულიშვილის ქუჩა - [2049]

შანიძის ქ. #26 (გადაკვეთა ბარნოვის
ქუჩასთან) - 3790
59 ვასილ ბარნოვის ქუჩა, Georgia

ჯანაშიას ქუჩა
11 მელიქიშვილის გამზ. Melikishvili Ave, Georgia

ფილარმონია Philarmony - Id:1241
Merab Kostava Street, Georgia

მეცნიერებათა აკადემია Academy Of Sciences -
Id:814
რუსთაველის გამზირი, Georgia

მეცნიერებათა აკადემია
რუსთაველის გამზირი, Georgia

ფილარმონია - [809]
Merab Kostava Street, Georgia

საჯარო ბიბლიოთეკა - [810]
მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

გმირთა მოედანი #1 - [811]

კვინიტაძის ქუჩა - [2126]
171 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

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

სადგურის მოედანი (4) Station Square (4) -
Id:3073

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/78/300411/4766351/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
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/78/300411/4766351/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94


78 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/78/300411/903964/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
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%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
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%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94&lang=en

