
მიმართულება: პატარა დიღომი

32 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

84 ავტობუსი განრიგი
პატარა დიღომი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

სამშაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

ოთხშაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

ხუთშაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

პარასკევი 7:45 AM - 8:15 PM

შაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

კვირა 7:45 AM - 8:15 PM

84 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: პატარა დიღომი
გაჩერებები: 32
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 37 წუთი
ხაზის მონაცემები:

84 ავტობუსი ხაზი (პატარა დიღომი) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) პატარა დიღომი: 7:45 AM - 8:15 PM (2) სადგურის მოედანი: 7:45 AM - 8:15 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 84 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 84
ავტობუსი ჩამოსვლა.

პატარა დიღომი ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა84

სადგურის მოედანი (3) Station Square (3) -
Id:3074

წინამძღვრიშვილი ქუჩა #135 - [1267]
მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა (Tzinamdzghvrishvili St), Georgia

ეროვნული სტადიონი

გორის ქუჩა
11 Akaki Tsereteli Ave, Georgia

მ/ს წერეთელი

დიდუბის პანთეონი
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სს თელასი

დ.ბაქრაძის ქუჩა
112 ბაქრაძის ქუჩა, Georgia

გამოფენა ექსპოჯორჯია

წერეთლის გამზირი # 99
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

სამტრედიის ქუჩა
Samtredia Street, Georgia

მირცხულავას ქუჩა - [882]

წერეთლის გამზირი #138-ის მოპირდაპირედ
Akaki Tsereteli Avenue, Georgia

დიღომის III კვარტალი

ჩალაძეს ქუჩა

რობაქიძის გამზირი #23ა - [1208]

84 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/84/300415/903972/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
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%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-300415-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98


მიქელაძის ქუჩა - [1176]
David Aghmashenebeli Alley, Georgia

აღმაშენებლის ხეივნისა და ახმეტელის ქ-ის
გადაკვეთა. - [1177]
Sandro Akhmeteli Street, Georgia

თბილისის საქალაქო სასამართლო

აღსრულების ეროვნული ბიურო (მოთხოვნით)
- [1178]

აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ - [1179]

აღმაშენებლის ხეივანი #13

ავტოსალონი "ფორდი"

ფერაძის ქუჩა #3

ფერაძის ქუჩა #5(2) კორპუსი - [3491]
Grigol Peradze Street, Georgia

ფერაძის ქუჩა #5 კორპუსი
5 G.Feradze Str, Georgia

სკოლა "ქორალის" მოპირდაპირედ

ფერაძის ქუჩა #26-ის მოპირდაპირედ - [3497]

ფერაძის ქუჩა #19

ფერაძის ქუჩა #31

ფერაძის ქუჩა #41

ფერაძის ქუჩა #47 - [2861]

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/84/300415/903972/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98


მიმართულება: სადგურის მოედანი

49 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

84 ავტობუსი განრიგი
სადგურის მოედანი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

სამშაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

ოთხშაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

ხუთშაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

პარასკევი 7:45 AM - 8:15 PM

შაბათი 7:45 AM - 8:15 PM

კვირა 7:45 AM - 8:15 PM

84 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სადგურის მოედანი
გაჩერებები: 49
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 48 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ფერაძის ქუჩა #47 - [2861]

ფერაძის ქ.#47-ის მოპირდაპირედ

ფერაძის ქუჩა #41-ის მოპირდაპირედ - [3499]

ფერაძის ქუჩა #33-ის მოპირდაპირედ

ფერაძის ქუჩა #26 - [3496]

სკოლა "ქორალი" - [3492]

ფერაძის ქუჩა #15-ის მოპირდაპირედ - [3494]

ფერაძის ქუჩა #5 კორპუსის მოპირდაპირედ -
[3489]

ფერაძის ქუჩა #5(2) კორპუსის მოპირდაპირედ
- [3490]
Grigol Peradze Street, Georgia

ფერაძის ქუჩა #3(1) მოპირდაპირედ
Grigol Peradze Street, Georgia

დიღმის სასწავლო მეურნეობა - [1843]

აღმაშენებლის ხეივანი #7ა - [3117]
David Aghmashenebeli Alley, Georgia

აგრარული უნივერსიტეტის პირდაპირ - [3118]

ფოლკსვაგენის ცენტრი - [3119]

აგრარული უნივერსიტეტი (ეკლესია) - [2942]

დიღმის სასწავლო მეურნეობის
მოპირდაპირედ - [2631]

მუხათგვერდის ასახვევი

ფარნავაზ მეფის გამზირი - [2503]

დიდი დიღომი II მ/რ #6 - [2699]

დიდი დიღომი II მ/რ #22 - [2700]

პეტრიწის ქუჩა #14 - [1197]
17 იოანე პეტრიწის ქუჩა, Georgia

პეტრიწის ქუჩა #7/8 - [1198]
Ioane Petritsi 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/84/300415/903973/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
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/84/300415/903973/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98


პეტრიწის ქუჩა #4 - [1199]

ფარნავაზ მეფის ქუჩა - [2497]

გიორგი ბრწყინვალის ქუჩა - [1200]

მირიან მეფის და ვეფხისტყაოსანის ქ-ების
გადაკვეთა (მოთხოვნით) - [3697]

დიდი დიღომი - [1201]

რესტორანი "ფორტუნა" (მოთხოვნით)

დაცვის პოლიცია - [2785]

ცესკო

აღმაშენებლის ხეივანი - [2064]

საქალაქო სასამართლო - [1205]

რესტორანი "მონოპოლი"
David Aghmashenebeli Alley, Georgia

დიღომის I კვარტალი

პოლიციის სამმართველო

გრიგოლ რობაქიძის გამზირი, Georgia

ეკლესია

წერეთლის გამზირი #142 - [902]
Akaki Tsereteli Avenue, Georgia

მირცხულავას ქუჩა - [903]

სამტრედიის ქუჩა - [904]

გამოფენა ექსპოჯორჯია (მოპირდაპირედ) -
[905]
116 წერთლის გამზირი, Georgia

დ.ბაქრაძის ქუჩა - [906]
112 Akaki Tsereteli avenue, Georgia

სს თელასი

დიდუბის პანთეონი
48 აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

მ/ს წერეთელი

ბათუმის ქუჩა (Batumi St), Georgia

გორის ქუჩა
25 Archil Kurdiani st, Georgia

დინამო არენა
აკაკი წერეთლის გამზირი, Georgia

მუსიკალური კომედიის და დრამის თეატრი -



[912]
180 Davit Agmashenebeli avenue, Georgia

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

სადგურის მოედანი (3) Station Square (3) -
Id:3074



84 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/84/300415/903972/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
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%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
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%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98&lang=en

