
მიმართულება: მ/ს "ისანი"

29 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

22 ავტობუსი განრიგი
მ/ს "ისანი" მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:30 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:30 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:30 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:30 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:30 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:30 PM

კვირა 7:00 AM - 8:30 PM

22 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "ისანი"
გაჩერებები: 29
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 55 წუთი
ხაზის მონაცემები:

22 ავტობუსი ხაზი (მ/ს "ისანი") აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) მ/ს "ისანი": 7:00 AM - 8:30 PM (2) სოფ. ნასაგური: 8:00 AM - 8:30 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 22 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 22
ავტობუსი ჩამოსვლა.

მ/ს "ისანი" ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა22

სოფელი ნასაგური - [2682]

სატელეფონო კვანძი #40 - [3162]

კახეთის გზატკეცილი - [2622]

შპს მნათობი - [2734]

კახეთის გზატკეცილი - [2735]

ლილოს დასახლებასთან ჩასახვევის
მოპირდაპირედ - [1482]

კახეთის გზატკეცილისა და დიდი ლილოს

ასახვევთან გადაკვეთა - [3586]

შავი ზღვის უნივერსიტეტი - [3025]

ზემო ალექსეევკა - [1483]

ორხევის ასახვევი - [1484]
კახეთის გზატკეცილი, Georgia

კახეთის გზატკ. და ფიროსმანის ქ-ის
გადაკვეთა - [3023]

კახეთის გზატკეცილი - [2736]

თვალჭრელიძის #1 - [2737]

სანტე - [1485]

გახოკიძის ქუჩა - [2738]

კალოუბნის ქუჩა - [1488]

III მასივი I კვ. "ე" კორპუსი - [839]

22 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/22/465682/1634495/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B~2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22
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%9B_%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%A1%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-1906-775440-465682-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B%2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22


III მასივი - [3019]

კახეთის გზატკეცილისა და ჯავახეთის ქუჩების
გადაკვეთა - [1487]

მოსკოვის გამზირი #23 (მოპირდაპირედ) -
[3056]
მოსკოვის გამზირი, Georgia

მოსკოვის გამზირი #19 - [1071]

მოსკოვის გამზირი # 15-ის მოპირდაპირედ -
[1069]
მოსკოვის გამზირი, Georgia

ს/ს ქაშანაური - [2149]
8 მოსკოვის გამზ, Georgia

მ/ს სამგორი - [1066]

აბუსერიძის ქუჩა - [3097]

მ/ს ისანი (მოპირდაპირედ) - [3090]

მ/ს ისანი - [2601]

მ/ს ისანი (აწყურის ქუჩა) M/S Isani Id:1702
აწყურის ქ. (Atskuri Str.), Georgia

ქეთევან დედოფლის გამზირი #67 - [2748]
67 ქეთევან დედოფლის გამზირი, 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/22/465682/1634495/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B~2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22


მიმართულება: სოფ. ნასაგური

26 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

22 ავტობუსი განრიგი
სოფ. ნასაგური მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:00 AM - 8:30 PM

სამშაბათი 8:00 AM - 8:30 PM

ოთხშაბათი 8:00 AM - 8:30 PM

ხუთშაბათი 8:00 AM - 8:30 PM

პარასკევი 8:00 AM - 8:30 PM

შაბათი 8:00 AM - 8:30 PM

კვირა 8:00 AM - 8:30 PM

22 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სოფ. ნასაგური
გაჩერებები: 26
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 55 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ქეთევან დედოფლის გამზირი #67 - [2748]
67 ქეთევან დედოფლის გამზირი, Georgia

აბუსერიძის ქუჩა - [1065]

ქეთევან დედოფლის გამზირი #16 - [1067]

მეველეს ქუჩა - [2155]

მოსკოვის გამზირი # 15 - [1068]

მოსკოვის გამზირი #19 - [1070]

მოსკოვის გამზირისა და ჯავახეთის ქუჩის
გადაკვეთა - [1072]

III მასივი III Masivi - Id:3020

ჯეოსელის ხიდი (აეროპორტის
მიმართულებით) - [3157]

III მასივი I კვ. ე კ-ის პირდაპირ Opposite To III
Massive, I Block, Building E - Id838

პეპელა Pepela - Id:1472

გახოკიძის ქუჩა მოპირდაპირედ Opposite To
Gakhokidze Street - Id:2739

სანტე Sante - Id:1473

კახეთის გზატკეცილი Kakheti Hiway - Id:2741

ორხევის ასახვევი Road To Orkhevi - Id:1474

ორხევის ხიდი Orkhevi Bridge - Id:3024
კახეთის გზატკეცილი, Georgia

ქვემო ალექსეევკა Kvemo Aleqseevyja - Id:1475

შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა

სამსახური - [2742]

შავი ზღვის უნივერსიტეტი International Black
Sea University - 3026

სოფელი დიდი ლილოს გადასახვევი - [2190]

ლილოს დასახლებასთან ჩასახვევი - [1476]

კახეთის გზატკეცილი - [2744]

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/22/465682/1634496/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B~2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22
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/22/465682/1634496/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B~2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22


შპს მნათობი - [2745]

კახეთის გზატკეცილი - [2621]

სატელეფონო კვანძი #40 - [3158]

სოფელი ნასაგური - [2682]



22 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.
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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/22/465682/1634495/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B~2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22
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https://moovit.com/about-us/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B%2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B%2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22
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%9B%2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B%2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%22&lang=en

