
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ.

41 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

88 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქ. მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 6:40 AM - 8:16 PM

სამშაბათი 6:40 AM - 8:16 PM

ოთხშაბათი 6:40 AM - 8:16 PM

ხუთშაბათი 6:40 AM - 8:16 PM

პარასკევი 6:40 AM - 8:16 PM

შაბათი 6:40 AM - 8:16 PM

კვირა 6:40 AM - 8:16 PM

88 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ.
გაჩერებები: 41
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 50 წუთი
ხაზის მონაცემები:

88 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ.) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ.: 6:40 AM - 8:16 PM (2) ნუცუბიძის პლატო IV მ/რ: 7:32 AM - 8:08 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 88 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 88
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ. ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა88

ნუცუბიძის Iv-V მ/რ - [2478]
Nutsubidze Plato IV M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ #19ბ - [2479]
19b Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ #20 - [3278]
20 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ #22-ის მოპირდაპირედ -
[3279]
18 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ #28-ის მოპირდაპირედ -
[3280]
28 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

#6 საბავშვო ბაღი - [3281]
Nutsubidze Plato IV M/R, Georgia

ნუცუბიძის II მ/რ IV კვ. #5 - [3282]
5 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

წმინდა მიქაელის სახელობის ეკლესია -
Id:3283
Konstantine Kapaneli Street, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ- #1 - [3284]
1 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ. #12 - [3286]
12 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

ნუცუბიძის II მ/რ III კვ. #4 - [1315]
Beso Zhgenti Street, Georgia

ნუცუბიძის II მ/რ II კვ. #7 კორპუსის
მოპირდაპირედ - [1316]

88 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/88/300418/903978/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.
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-1906-775440-300418-0?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.


ნუცუბიძის II მ/რ II კვ. #6-ის მოპირდაპირედ -
[1304]

#130 საბავშვო ბაღი - [1303]

ჟღენტის ქუჩა - [1301]

მხატვრის ქუჩა Id:1298
21ა ბ. ჟგენთის ქ, Georgia

ვატიკანის საელჩო Id:1296

ნუცუბიძის ქუჩა Ii-Iv მ/რ - [961]
179a შ. ნუცუბიძის ქუჩა, Georgia

მარიჯანის ქუჩა - [958]
155 Nutsubidze St, Georgia

მარიჯანის ქუჩა # 4 -ის მოპირდაპირედ - [1318]

#122 საჯარო სკოლა - [987]

ქავთარაძის ქუჩა # 27 - [989]
Petre Kavtaradze St, Georgia

ყაზბეგის გამზ. #36
36 ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, Georgia

თამარაშვილის ქუჩა - [994]
28 ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, Georgia

ყაზბეგის გამზ. და თამარაშვილის ქ-ის კვეთა -
Id:1238
თამარაშვილის ქუჩა Tamarashvili St., Georgia

ვაკე-საბურთალოს გამგეობა - [1239]

მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 4ბ - 3989

ვაკის პარკი (3) Id:3975
თამარაშვილის ქუჩა, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #70-ის მოპირდაპირედ -
Id:3971

ჭავჭავაძის გამზირი #33 Id:3967
33 e ილია ჭავჭავაძის გამზ, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #21 Id:3963

ჭავჭავაძის გამზირი #9 Id:3959

ჭავჭავაძის გამზირი #1 Id:3955
2 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, Georgia

ჯანაშიას ქუჩა
11 მელიქიშვილის გამზ. Melikishvili Ave, Georgia

ფილარმონია Philarmony - Id:1241
Merab Kostava 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/88/300418/903978/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.


მეცნიერებათა აკადემია Academy Of Sciences -
Id:814
რუსთაველის გამზირი, 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 (კონკა) - 3931
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

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



მიმართულება: ნუცუბიძის პლატო IV მ/რ

40 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

88 ავტობუსი განრიგი
ნუცუბიძის პლატო IV მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:32 AM - 8:08 PM

სამშაბათი 7:32 AM - 8:08 PM

ოთხშაბათი 7:32 AM - 8:08 PM

ხუთშაბათი 7:32 AM - 8:08 PM

პარასკევი 7:32 AM - 8:08 PM

შაბათი 7:32 AM - 8:08 PM

კვირა 7:32 AM - 8:08 PM

88 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ნუცუბიძის პლატო IV მ/რ
გაჩერებები: 40
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 49 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ბარათაშვილის ქუჩა Baratashvili St. Id:3065
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

მეცნიერებათა აკადემია
რუსთაველის გამზირი, Georgia

ფილარმონია - [809]
Merab Kostava Street, Georgia

საჯარო ბიბლიოთეკა - [810]
მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #6 Id:3954
4 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #20 Id:3958
22 ilia chavchavadze avenue, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #36 Id:3962

ჭავჭავაძის გამზირი #54 Id:3966
56-58 Ilia Chavchavadze Avenue, Georgia

ჭავჭავაძის გამზირი #70 Id:3970

ვაკის პარკი (2) Id:3974
თამარაშვილის ქუჩა, Georgia

თამარაშვილის ქუჩა #11 - 1265
(ადგილმდებარეობა დროებით, შეცვლილია,
ჩვენს აპლიკაციაში მონიშნული ადგილი

სწორია)
11 Tamarashvili St (თამარაშვილის ქუჩა), Georgia

უნივერსიტეტის ქუჩა - [1266]

გაბაშვილის ქუჩა #5 - [2927]
G. Gabashvili st, Georgia

მ/ს დელისი

ვაჟა ფშაველას გამზირი #53 - [1263]
Vazha-Pshavela Avenue, Georgia

ვაჟა ფშაველას გამზირი #57 - [3099]

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/88/300418/1634529/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.
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/88/300418/1634529/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.


12 Vazha Pshavela Ave, Georgia

მ/ს ვაჟა-ფშაველა - [1261]
Vazha-Pshavela Ave., Georgia

მარიჯანის ქუჩა # 12 -ის მოპირდაპირედ -
[3290]
82 შ. ნუცუბიძის ქუჩა, Georgia

ნუცუბიძის ქუჩა Ii-Iv მ/რ - 960
179a შ. ნუცუბიძის ქუჩა, Georgia

ვატიკანის საელჩო Id:1296

მხატვრის ქუჩა Id:1298
21ა ბ. ჟგენთის ქ, Georgia

ჟღენტის ქუჩა - [1300]

#130 საბავშვო ბაღი - [2425]

ნუცუბიძის II მ/რ II კვ. #6 - [1302]

ნუცუბიძის II მ/რ II კვ. #7 კორპუსი - [1306]

ნუცუბიძის II მ/რ III კვ. #1-ის მოპირდაპირედ -
[3277]

ნუცუბიძის II მ/რ IV კვ. #3-ის მოპირდაპირედ -
[1307]

ნუცუბიძის IV მ/რ- #1-ის მოპირდაპირედ -
[1308]
1 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

წმინდა მიქაელის სახელობის ეკლესია -
Id:2782
Konstantine Kapaneli Street, Georgia

ნუცუბიძის II მ/რ IV კვ. #5-ის მოპირდაპირედ -
[1309]

#6 საბავშვო ბაღი - [2791]
Nutsubidze Plato IV M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ #28 - [1311]
28 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ #22 - [1312]
22 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ #20-ის მოპირდაპირედ -
[1317]
20 Nutsubidze Plato 4 M/R, Georgia

ნუცუბიძის IV მ/რ #19ბ-ის მოპირდაპირედ -
[2484]

ნუცუბიძის პლატო V მ/რ III კვ. # 9 კორპუსი -
[1314]
Nutsubidze Plato IV M/R, Georgia



ნუცუბიძის Iv-V მ/რ - [2478]
Nutsubidze Plato IV M/R, Georgia



88 ავტობუსი განრიგი და მარშრუტის რუკები ხელმისაწვდომია PDF-ში
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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.
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.
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.
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