
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ.

55 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

95 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქ. მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:10 AM - 8:01 PM

სამშაბათი 7:10 AM - 8:01 PM

ოთხშაბათი 7:10 AM - 8:01 PM

ხუთშაბათი 7:10 AM - 8:01 PM

პარასკევი 7:10 AM - 8:01 PM

შაბათი 7:10 AM - 8:01 PM

კვირა 7:10 AM - 8:01 PM

95 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ.
გაჩერებები: 55
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 57 წუთი
ხაზის მონაცემები:

95 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ.) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ.: 7:10 AM - 8:01 PM (2) მუხიანის III მ/რ: 8:01 AM - 8:08 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 95 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 95
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ. ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა95

მუხიანის III მ/რ #5ა - [2902]

მუხიანის III მ/რ #1 - [2384]
1 ნოდარ დუმბაძის ქუჩა, Georgia

მუხიანის III მ/რ #12 კ-ის მოპირდაპირედ -
[2620]

მუხიანის I მ/რ #13 - [1454]
იოსებ ნონეშვილის ქუჩა, Georgia

მუხიანის I მ/რ- #10 - [2787]
10 1 მიკრო, Georgia

მუხიანის I მ/რ- #5 - [1455]
I. Noneshvili Street, Georgia

ნონეშვილის ქუჩა - [2396]
ი ნონეშვილის ქ. (I. Noneshvili Str.), Georgia

ნონეშვილის და გობრონიძის ქ-ების
გადაკვეთის მოპირდაპირედ - [2397]

მუხიანის სატელეფონო კვანძი
Gobronidze Street, Georgia

გობრონიძის ქუჩა - [2387]
Nodar Dumbadze Street, Georgia

მუხიანის IV ბ მ/რ #3-ის მოპირდაპირედ

მუხიანის გადასახვევი - [2131]

ავშნიანის გადასახვევი
27 ზღვის უბანი 3 მრ/5კვ. (Zghvis ubani 3 District 5 Block), Georgia

ზღვის უბნის III მ/რ-ის V კვ. #12 - [1125]
13 ზღვის უბანი 3 მრ/5კვ. (Zghvis ubani 3 District 5 Block), Georgia

95 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/95/300423/903988/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-1906-775440-300423-0?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.


ეკლესია - [1126]

თბილისის ზღვის ასასვლელი - [3343]
Anapa 414 Division St, Georgia

ზღვის უბნის XI მ/რ III კვ. #40 - [3344]

ზღვის უბნის XI მ/რ II კვ. #23ა - [1128]

ზღვის უბნის XI მ/რ II კვ. #22 - [1129]
ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩა, Georgia

მ. გურამიშვილის სახელობის პედიატრიული

კლინიკა - [1130]

#5 სამშობიარო სახლი - [1131]
Chargali Street, Georgia

ჩარგლის ქ-ს და შატილის ქ-ის გადაკვეთის
მიმდებარედ - [3700]

ჩარგლის ქუჩა #104 - [1979]

ჩარგლის ქუჩა #79-ის მოპირდაპირედ - [2388]
ჩარგლის ქუჩა, Georgia

სიხარულიძის ქუჩა - [1981]

თიანეთის ქუჩა - [2389]

ჩარგლის ქუჩა #46 - [1980]
4a Guadamakari Street, Georgia

#4 საავადმყოფო - [2390]

გურამიშვილის გამზირი - [3352]

მ/ს ღრმაღელე

Ksani Street, Georgia

ლიახვის ქუჩა

ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა

(მოპირდაპირედ) - [1428]

გურამიშვილის გამზირი #11-ის
მოპირდაპირედ

ახალდაბის ქუჩა - [1427]
გურამიშვილის გამზირი, Georgia

კ/თ საქართველო - [1419]

#11 რუსული საჯარო სკოლა - [1738]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #148 - [1739]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #138/136 - [1740]
Dodo Chitchinadze 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/95/300423/903988/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.


#10 საჯარო სკოლა - [1741]

დეპოს ქუჩა - [2772]

მ/ს ნაძალადევი - [1742]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #30 - [1743]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #26 - [1744]

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - [1745]
N. Khudadov Street, Georgia

#4 საჯარო სკოლა - [2771]

ც. დადიანის ქუჩა #1 - [1746]
კონსტიტუციის ქ. (Constitution Str.), Georgia

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1747]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ჩიტაიას ქ. #4 (მოთხოვნით) - [1748]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ჩიტაიას მოედანი - [3413]
გ. ჩუბინაშვილის ქ. (G. Chubinashvili St.), Georgia

ჯავახიშვილის ქ. #48-ის მიმდებარედ - 3738

ჯავახიშვილის ქ. #30-ის მიმდებარედ - 3737

წმინდა ნიკოლოზის ქუჩა #1 - [2184]

ხეთაგუროვის ქუჩა 37 - [3675]
მარცხენა სანაპირო, Georgia

ბარათაშვილის ძეგლი - [3421]
Kosta Khetagurov Street, Georgia

ბარათაშვილის ქუჩა Baratashvili St. Id:3065
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia



მიმართულება: მუხიანის III მ/რ

56 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

95 ავტობუსი განრიგი
მუხიანის III მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:01 AM - 8:08 PM

სამშაბათი 8:01 AM - 8:08 PM

ოთხშაბათი 8:01 AM - 8:08 PM

ხუთშაბათი 8:01 AM - 8:08 PM

პარასკევი 8:01 AM - 8:08 PM

შაბათი 8:01 AM - 8:08 PM

კვირა 8:01 AM - 8:08 PM

95 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მუხიანის III მ/რ
გაჩერებები: 56
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 53 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

მშრალი ხიდი - [864]
Dry Bridge, Georgia

ტოლსტოის ქუჩა - [1724]
ზაარბრიუკენის მოედანი, Georgia

ჩიქობავას ქუჩა #3 - [3414]
5979330 Mobin, Georgia

#31 საჯარო სკოლა - [1725]

ჩიტაიას მ-ნი - [1726]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ჩიტაიას ქუჩა #13/2 - [2177]

ჩიტაიას ქუჩა #37 - [1727]
Giorgi Chitaia Street, Georgia

ც. დადიანის ქუჩა #1 - [1728]

#4 საჯარო სკოლა - [2773]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #39 - [1729]

ურიდიას ქუჩა - [1730]
65 ც.დადიანის, Georgia

ურიდიას ქუჩა - [3699]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #87 - [1731]

მ/ს ნაძალადევი - [1732]

ც. დადიანის ქუჩა #3 - [1733]

#10 საჯარო სკოლა - [2774]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #229 - [2775]
Dodo Chitchinadze Street, Georgia

ცოტნე დადიანის ქუჩა #259 - [1735]
ცოტნე დადიანის ქუჩა (Tsotne Dadiani St), 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/95/300423/1634534/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/95/300423/1634534/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.


წიწამურის ქუჩა - [1736]

კ/თ საქართველო (მოპირდაპირედ) - [1425]
321 Tsotne Dadiani St, Georgia

გვაზაურის ქუჩა - [1426]

გურამიშვილის გამზირი #11

ქართულ ამერიკული უმაღლესი სკოლა -
[1429]

ლიახვის ქუჩა - [1433]

მ/ს ღრმაღელე

გუდამაყრის ქუჩა

#4 საავადმყოფო - [1966]

ჩარგლის ქუჩა #67 - [2588]
4a Guadamakari Street, Georgia

თიანეთის ქუჩა - [1967]

გარიყულის ქუჩა - [1968]

ჩარგლის ქუჩა #104-ის მოპირდაპირედ -
[2382]
ჩარგლის ქუჩა, Georgia

ჩარგლის ქუჩა #79 - [1969]

#5 სამშობიარო სახლი

ბავშვთა საავადმყოფო - [1108]

ზღვის უბნის XI მ/რ II კვ. #22-ის
მოპირდაპირედ

ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩა, Georgia

ზღვის უბნის XI მ/რ II კვ. #23ა-ს
მოპირდაპირედ

ზღვის უბნის XI მ/რ III კვ. #40-ის
მოპირდაპირედ - [3345]

ეკლესია - [1112]

შპს ალიონი (ზღვის უბნის III მ/რ V კვ.- #12
კორპ-ის მოპირდაპირედ) - [1113]

ავშნიანის გადასახვევი

მუხიანის გადასახვევი - [3347]

წმინდა მირიანისა და ნანას სახელობის

ეკლესია - [1123]

მუხიანის IV მ/რ- #3 - [1115]



გობრონიძის ქუჩა - [1116]
Nodar Dumbadze Street, Georgia

მუხიანის სატელეფონო კვანძი - [1117]
Gobronidze Street, Georgia

ნონეშვილის ქუჩა - [2391]
ი ნონეშვილის ქ. (I. Noneshvili Str.), Georgia

მუხიანის II მ/რ #4 - [2392]
I. Noneshvili Street, Georgia

მუხიანის II მ/რ #8 - [2616]
8 I. Noneshvili Street, Georgia

მუხიანის II მ/რ #11 - [2393]

მუხიანის III მ/რ #12 - [2395]

მუხიანის IV ა მ/რ #5 - [1450]

მუხიანის IV ა მ/რ #9 - [2619]

მუხიანის III მ/რ #5ა - [2902]
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