
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ .

27 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

80 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქ . მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

სამშაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

ოთხშაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

ხუთშაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

პარასკევი 7:30 AM - 8:00 PM

შაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

კვირა 7:30 AM - 8:00 PM

80 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ .
გაჩერებები: 27
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 35 წუთი
ხაზის მონაცემები:

80 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ .) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ .: 7:30 AM - 8:00 PM (2) ორთაჭალის ქ.: 8:00 AM - 7:30 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 80 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 80
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ . ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა80

ორთაჭალის #106 - [3686]

ორთაჭალის ქუჩა #90ა - [2944]

ორთაჭალის ქუჩა #82 - [2312]

ორთაჭალის ქუჩა #54 - [2313]

კალანდაძის ქუჩა - [2314]

ორთაჭალის ქუჩა #20 - [2315]

ორთაჭალის ქუჩა - [1466]

გულიას მოედანი - [1492]

გულიას მოედანი - [1946]

ორთაჭალის ქუჩა - [1386]

#72 საჯარო სკოლა - [1387]

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

80 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/80/300413/903969/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-1906-775440-300413-0?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.


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

ბარათაშვილის ძეგლი (მოპირდაპირედ) -
[2994]
Kosta Khetagurov Street, Georgia

ბარათაშვილის ქუჩა - [824]
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

პუშკინის სკვერი - [822]
Pushkin Street, Georgia

ქაშუეთის ეკლესია Qashueti Church Id:819
11 რუსთაველის გამზირი, Georgia

ოპერა - [817]
Rustaveli Avenue, Georgia

ოპერა Opera - Id:818
26 Shota Rustaveli Avenue, Georgia

#1 საჯარო სკოლა #1 Piblic School - Id:820

გრიბოედოვის თეატრი Griboedovi Theater -
Id:821

ბარათაშვილის ქუჩა 2-4-ის მოპირდაპირედ
(კონკა) Opposite To Baratashvili St. #2-4,
(Konka) - Id:3066
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, 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/80/300413/903969/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.


მიმართულება: ორთაჭალის ქ.

14 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

80 ავტობუსი განრიგი
ორთაჭალის ქ. მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:00 AM - 7:30 PM

სამშაბათი 8:00 AM - 7:30 PM

ოთხშაბათი 8:00 AM - 7:30 PM

ხუთშაბათი 8:00 AM - 7:30 PM

პარასკევი 8:00 AM - 7:30 PM

შაბათი 8:00 AM - 7:30 PM

კვირა 8:00 AM - 7:30 PM

80 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ორთაჭალის ქ.
გაჩერებები: 14
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 26 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 #1 - [2327]

ორთაჭალის ქუჩა #13 - [2328]

კალანდაძის ქუჩა - [2329]

ორთაჭალის ქუჩა #54-ის მოპირდაპირედ -
[2330]

ორთაჭალის ქუჩა #87 - [2331]
77 ორთაჭალა, Georgia

ორთაჭალის #106 - [3010]

კრწანისის მე-2 შესახვ. და გრიგოლ ვოლსკის

გადაკვეთის მიმდებარედ - Id:3865
კრწანისის II. შესასვლელი, 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/80/300413/903968/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/80/300413/903968/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.


80 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/80/300413/903969/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.
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&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.&lang=en

