
მიმართულება: გადასასვლელი ხიდი

14 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

110 ავტობუსი განრიგი
გადასასვლელი ხიდი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

სამშაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

ოთხშაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

ხუთშაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

პარასკევი 7:30 AM - 8:30 PM

შაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

კვირა 7:30 AM - 8:30 PM

110 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: გადასასვლელი ხიდი
გაჩერებები: 14
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 26 წუთი
ხაზის მონაცემები:

110 ავტობუსი ხაზი (გადასასვლელი ხიდი) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) გადასასვლელი ხიდი: 7:30 AM - 8:30 PM (2) მახათას მთა: 7:30 AM - 8:30 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 110 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 110
ავტობუსი ჩამოსვლა.

გადასასვლელი ხიდი ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა110

მახათას მთა # 3 კორპუსი - [2642]

მახათას მთა # 6 კორპუსი - [3452]

მახათას აღმართი #66 - 4053
მახათას IV შესახვევი, Georgia

რეხის III შესახვევი #8-ის პირდაპირ - [3687]

ხუდადოვის ქუჩა - [3454]

ხუდადოვის და II რეხის ქ-ების გადაკვეთის
მოპირდაპირედ - [2272]

უიარაღოს ქუჩა #68 - [2273]

უიარაღოს ქუჩა #62 - [3460]
ნ. ხუდადოვის ქუჩა N.Khudadovi St, Georgia

უიარაღოს ქუჩა - [2259]

ხუდადოვის ქუჩა #76 - [2275]

#5 საჯარო სკოლა - [2276]

ხუდადოვის ქუჩა #36 - [2277]

პრავდას ქუჩა - [2278]

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - [3009]
N. Khudadov Street, Georgia

110 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/110/300430/904001/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%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%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%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-1906-775440-300430-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%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/110/300430/904001/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98


მიმართულება: მახათას მთა

14 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

110 ავტობუსი განრიგი
მახათას მთა მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

სამშაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

ოთხშაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

ხუთშაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

პარასკევი 7:30 AM - 8:30 PM

შაბათი 7:30 AM - 8:30 PM

კვირა 7:30 AM - 8:30 PM

110 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მახათას მთა
გაჩერებები: 14
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 28 წუთი
ხაზის მონაცემები:

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - [3009]
N. Khudadov Street, Georgia

პრავდას ქუჩა - [3455]

ხუდადოვის ქუჩა #7 - [3456]

#5 საჯარო სკოლა

ხუდადოვის ქუჩა #76 - [3457]

უიარაღოს ქუჩა - [3458]

უიარღოს ქუჩა #62
ნ. ხუდადოვის ქუჩა N.Khudadovi St, Georgia

უიარაღოს ქუჩა #68

რეხის ქუჩა

ხუდადოვის და რეხის ქ-ების გადაკვეთა -
[2641]

რეხის III შესახვევი #8 - [3451]

მახათას აღმართი #66-ის მოპირდაპირედ -
4054
მახათას IV შესახვევი, Georgia

მახათას მთა # 6 კორპუსი - [3453]

მახათას მთა # 3 კორპუსი - [2642]

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/110/300430/904000/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%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/110/300430/904000/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98


110 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/110/300430/904001/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%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%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%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%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98&lang=en

