
მიმართულება: გადასასვლელი ხიდი

38 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

17 ავტობუსი განრიგი
გადასასვლელი ხიდი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:36 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:36 PM

კვირა 7:00 AM - 8:36 PM

17 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: გადასასვლელი ხიდი
გაჩერებები: 38
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 46 წუთი
ხაზის მონაცემები:

17 ავტობუსი ხაზი (გადასასვლელი ხიდი) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) გადასასვლელი ხიდი: 7:00 AM - 8:36 PM (2) მუხიანის IV "ბ" მ/რ: 7:51 AM - 8:36 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 17 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 17
ავტობუსი ჩამოსვლა.

გადასასვლელი ხიდი ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა17

მუხიანის IV ბ მ/რ #42 - [2591]

მუხიანის IV ბ მ/რ #36 - [2592]

მუხიანის IV ბ მ/რ (#35ა კორპ) - [3667]

მუხიანის IV ბ მ/რ #29 - [1118]
Gobronidze Street, Georgia

წმინდა მირიანისა და ნანას სახელობის

ეკლესია - [1123]

მუხიანის გადასახვევი - [2131]

ზღვის უბნის III მ/რ III კვ. #53 - [1456]
55 ზღვის უბანი 3 მრ/3კვ. (Zghvis ubani 3 District 3 Block), Georgia

ზღვის უბნის III მ/რ II კვ. #29 - [1457]
Stephan Lekishvili St, Georgia

ზღვის უბნის III მ/რ II კვ. #23 - [1458]
23 ზღვის უბანი 3 მრ/2კვ. (Zghvis ubani 3 District 2 Block), Georgia

ლეკიშვილის ქუჩა - [1459]
20 ზღვის უბანი 3 მრ/1კვ. (Zghvis ubani 3 District 1 Block), Georgia

#154 საჯარო სკოლა - [1461]

ზღვის უბნის IV მ/რ #5 - [3036]

სასამართლო - [1443]

ზღვის უბნის X კვ #32

#5 სამშობიარო სახლი

Chargali Street, Georgia

ჩარგლის ქუჩა #104 - [1979]

17 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/17/465680/1634489/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-1906-775440-465680-0?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


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]

ც. დადიანის ქუჩა #317 - [3067]
ცოტნე დადიანის ქუჩა (Tsotne Dadiani St), Georgia

#11 რუსული საჯარო სკოლა - [1738]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #148 - [1739]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #138/136 - [1740]
Dodo Chitchinadze Street, Georgia

#10 საჯარო სკოლა - [1741]

დეპოს ქუჩა - [2772]

მ/ს ნაძალადევი - [1742]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #30 - [1743]

ცოტნე დადიანის ქუჩა #26 - [1744]

რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი - [3009]
N. Khudadov 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/17/465680/1634489/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: მუხიანის IV "ბ" მ/რ

37 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

17 ავტობუსი განრიგი
მუხიანის IV "ბ" მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:51 AM - 8:36 PM

სამშაბათი 7:51 AM - 8:36 PM

ოთხშაბათი 7:51 AM - 8:36 PM

ხუთშაბათი 7:51 AM - 8:36 PM

პარასკევი 7:51 AM - 8:36 PM

შაბათი 7:51 AM - 8:36 PM

კვირა 7:51 AM - 8:36 PM

17 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მუხიანის IV "ბ" მ/რ
გაჩერებები: 37
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 46 წუთი
ხაზის მონაცემები:

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

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

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

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/17/465680/1634490/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/17/465680/1634490/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


ჩარგლის ქუჩა #79 - [1969]

#5 სამშობიარო სახლი - [3349]
Chargali Street, Georgia

ზღვის უბნის X კვ. #32-ის მოპირდაპირედ -
[3350]

სასამართლო - [1460]

ზღვის უბნის IV მ/რ #5-ის მოპირდაპირედ -
[1444]

#154 საჯარო სკოლა - [1445]

ლეკიშვილის ქუჩა - [1446]
20 ზღვის უბანი 3 მრ/1კვ. (Zghvis ubani 3 District 1 Block), Georgia

ზღვის უბნის III მ/რ II კვ. #23-ის
მოპირდაპირედ - [1447]
Lekishvili S. Street, Georgia

ზღვის უბნის III მ/რ II კვ. #25-ის მოპირდაპირედ - [3346]
25 ზღვის უბანი 3 მრ/2კვ. (Zghvis ubani 3 District 2 Block), Georgia

#159 საჯარო სკოლა - [1448]
55 ზღვის უბანი 3 მრ/3კვ. (Zghvis ubani 3 District 3 Block), Georgia

მუხიანის გადასახვევი - [3347]

მუხიანის IV ბ მ/რ #29-ის მოპირდაპირედ -
[2589]
Gobronidze Street, Georgia

მუხიანის IV ბ მ/რ- #35ა კორპ-ს
მოპირდაპირედ - [3668]

მუხიანის IV ბ მ/რ #36 მოპირდაპირედ - [2590]

მუხიანის IV ბ მ/რ #42 - [2591]



17 ავტობუსი განრიგი და მარშრუტის რუკები ხელმისაწვდომია PDF-ში
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