
მიმართულება: სადგურის მოედანი

26 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

92 ავტობუსი განრიგი
სადგურის მოედანი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:07 AM - 8:01 PM

სამშაბათი 8:07 AM - 8:01 PM

ოთხშაბათი 8:07 AM - 8:01 PM

ხუთშაბათი 8:07 AM - 8:01 PM

პარასკევი 8:07 AM - 8:01 PM

შაბათი 8:07 AM - 8:01 PM

კვირა 8:07 AM - 8:01 PM

92 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სადგურის მოედანი
გაჩერებები: 26
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 30 წუთი
ხაზის მონაცემები:

92 ავტობუსი ხაზი (სადგურის მოედანი) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) სადგურის მოედანი: 8:07 AM - 8:01 PM (2) სახ. უნივერსიტეტი მ/კ: 7:25 AM - 8:01 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 92 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 92
ავტობუსი ჩამოსვლა.

სადგურის მოედანი ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა92

უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი - [977]

მაღალი ენერგიების ფიზიკის კვლევითი

ინსტიტუტი - [3257]

ქავთარაძის ქუჩა - [975]
2 პეტრე ქავთარაძის ქუჩა, Georgia

ვაჟა-ფშაველას გამზ. #104 - [1253]
106 ვაჟა ფშაველას გამზირი, Georgia

შავიშვილის ქუჩა - [1255]
98 ვაჟა ფშაველას გამზირი, Georgia

თოფურიას ქუჩა - [1258]

ვაჟა-ფშაველას გამზირი #78 - [1257]

მ/ს ვაჟა-ფშაველა - [1538]

ვაჟა ფშაველას გამზირი #57-ის
მოპირდაპირედ - [1262]

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

ანტონოვის ქუჩა - Id:996
35 ყაზბეგის გამზირი (Kazbegi Ave), Georgia

საბურთალოს ქუჩა # 67 - [3274]
52 საბურთალოს ქუჩა, Georgia

საირმის გორა - [3049]
61 სულხან ცინცაძის ქუჩა, Georgia

ანტონ მარტყოფელის სახელობის ეკლესია -
[3048]
46 S.Tsintsadze ს.ცინცაძე, Georgia

92 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/92/300421/903984/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%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%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%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-1906-775440-300421-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98


ცინცაძის ქუჩა #30 - [3268]
61 (ყოფილი საბურთალოს 45) S.Tsintsadze ს.ცინცაძე, Georgia

ცინცაძის ქუჩა #18 - [3269]
18 S.Tsintsadze ს.ცინცაძე, Georgia

ცინცაძის ქუჩა #8 - [3270]
8 სულხან ცინცაძის ქუჩა, Georgia

ცინცაძის ქუჩა - [930]
Pekin Avenue, Georgia

ბუკიას ბაღი - [2119]
11 პეკინის გამზირი, Georgia

26 მაისის მოედანი - [925]
26 მაისისი მოედანი, Georgia

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - [924]
მერაბ კოსტავას ქ Merab Kostava St, Georgia

ზოოპარკი - [804]
Merab Kostava Street, 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 (3) Station Square (3) -
Id:3074

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/92/300421/903984/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98


მიმართულება: სახ. უნივერსიტეტი მ/კ

28 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

92 ავტობუსი განრიგი
სახ. უნივერსიტეტი მ/კ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:25 AM - 8:01 PM

სამშაბათი 7:25 AM - 8:01 PM

ოთხშაბათი 7:25 AM - 8:01 PM

ხუთშაბათი 7:25 AM - 8:01 PM

პარასკევი 7:25 AM - 8:01 PM

შაბათი 7:25 AM - 8:01 PM

კვირა 7:25 AM - 8:01 PM

92 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სახ. უნივერსიტეტი მ/კ
გაჩერებები: 28
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 33 წუთი
ხაზის მონაცემები:

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

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 - [803]
63 Merab Kostava street, Georgia

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - [3087]
Merab Kostava Street, Georgia

სპორტის სასახლე - [1009]

ტექნიკური უნივერსიტეტი - [1011]
77 მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

ცინცაძის ქ. #5 (საბურთალოს #35) - [3043]
5 S.Tsintsadze ს.ცინცაძე, Georgia

ცინცაძის ქუჩა #39 - [3044]
37 სულხან ცინცაძის ქუჩა, Georgia

ცინცაძის ქუჩა #61 - [3046]
61 (ყოფილი საბურთალოს 45) S.Tsintsadze ს.ცინცაძე, Georgia

ანტონ მარტყოფელის სახელობის ეკლესია -
[3047]
53 სულხან ცინცაძის ქუჩა, Georgia

საირმის გორა - [3267]
61 სულხან ცინცაძის ქუჩა, Georgia

კარტოზიას ქუჩა #1 - [3272]
Sulkhan Tsintsadze Street, Georgia

კარტოზიას ქუჩა #9 - [3273]
20ა ყაზბეგის გამზირი, Georgia

ვაჟა-ფშაველას გამზ. #35 - [997]
35 Vazha-Pshavela Ave (ვაჟა-ფშაველას გამზ), Georgia

მ/ს დელისი

ვაჟა ფშაველას გამზირი #53 - [1263]
Vazha-Pshavela Avenue, 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/92/300421/903985/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%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/92/300421/903985/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98


ვაჟა ფშაველას გამზირი #57 - [3099]
12 Vazha Pshavela Ave, Georgia

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

ვაჟა-ფშაველას ძეგლი - [1260]
73 Vazha-Pshavela Ave, Georgia

თოფურიას ქუჩა - [1259]
83 ვაჯა ფშაველას გამზირი, Georgia

შავიშვილის ქუჩა - [1256]
ვაჟა-ფშაველას გამზ Vazha-Pshavela Ave, Georgia

ვაჟა-ფშაველას გამზირი #9391 - [3100]
93 ვაჟა-ფშაველას გამზირი, Georgia

ვაჟა-ფშაველას გამზირი #97
99 ვაჟა-ფშაველას გამზირი, Georgia

პოლიტკოვსკაიას ქუჩა - [1252]

ფიზიკის კვლევითი ინსტიტუტი - [976]

უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი - [977]
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