
მიმართულება: მ/ს "ისანი"

37 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

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

ორშაბათი 7:20 AM - 8:00 PM

სამშაბათი 7:20 AM - 8:00 PM

ოთხშაბათი 7:20 AM - 8:00 PM

ხუთშაბათი 7:20 AM - 8:00 PM

პარასკევი 7:20 AM - 8:00 PM

შაბათი 7:20 AM - 8:00 PM

კვირა 7:20 AM - 8:00 PM

56 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "ისანი"
გაჩერებები: 37
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 35 წუთი
ხაზის მონაცემები:

56 ავტობუსი ხაზი (მ/ს "ისანი") აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) მ/ს "ისანი": 7:20 AM - 8:00 PM (2) ორხევი: 8:00 AM - 8:20 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 56 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 56
ავტობუსი ჩამოსვლა.

მ/ს "ისანი" ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა56

თეთრი ხევ-ჰესი #5 - [2874]

თეთრი ხევ-ჰესი #10 - [3149]

ახვლედიანის ქუჩა #30 - [3151]

ახვლედიანის ქუჩა #23-ის მოირდაპირედ -
[3152]

#156 საჯარო სკოლა - [3153]
Chantladze Street, Georgia

ჩანტლაძის ქუჩა #22-ის მოპირდაპირედ -
[3154]

საბაჟო დეპარტამენტი - [3155]

ბაგა-ბაღი #76 - [1963]
6/2 გიორგი მუხაძის ქუჩა (Giorgi Mukhadze St), Georgia

აბაზიანიძის ქუჩა - [1962]

ახვლედიანის და წუწუნავას ქ-ების გადაკვეთა -
[1961]

ახვლედიანის #4 - [3604]

ორხევის ასახვევი - [1484]
კახეთის გზატკეცილი, Georgia

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

კახეთის გზატკეცილი - [2736]

თვალჭრელიძის #1 - [2737]

სანტე - [1485]

56 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/56/465688/1634513/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-1906-775440-465688-0?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


გახოკიძის ქუჩა - [2738]

III მასივი X კვ. #35ბ-ს მოპირდაპირედ - [1953]
შუამთის ქ. (Shuamta Str.), Georgia

კალოუბნის ქუჩა #38 - [1952]

კალოუბნის ქუჩა #32 - [1951]
Kaloubani Street, Georgia

კალოუბნის ქუჩა #28 - [1950]

თრიალეთის ქუჩა - [1949]

კალოუბნის ქუჩა #12 - [1573]

კალოუბნის ქუჩა #4 - [1574]

კალოუბნის ქუჩა - [1322]

შუამთის ქუჩა - [2053]

ჯავახეთის ქუჩა #2 - [2499]
Javakheti Street, Georgia

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/56/465688/1634513/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: ორხევი

25 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

56 ავტობუსი განრიგი
ორხევი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

სამშაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

ოთხშაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

ხუთშაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

პარასკევი 8:00 AM - 8:20 PM

შაბათი 8:00 AM - 8:20 PM

კვირა 8:00 AM - 8:20 PM

56 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ორხევი
გაჩერებები: 25
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 35 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

წუწუნავას ქ - [1954]

ჩანტლაძის ქუჩა #12 - [1955]
გიორგი მუხაძის ქუჩა (Giorgi Mukhadze St), Georgia

ბაგა-ბაღი #76 - [1958]
6/2 გიორგი მუხაძის ქუჩა (Giorgi Mukhadze St), Georgia

ჩანტლაძის ქუჩა #9 - [1959]

ჩანტლაძის ქუჩა #22 - [1957]

#156 საჯარო სკოლა - [1956]
Chantladze Street, Georgia

ახვლედიანის ქუჩა #23 - [3146]

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/56/465688/1634512/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/56/465688/1634512/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


ახვლედიანის ქუჩა #30-ის მოირდაპირედ -
[3147]

თეთრი ხევ-ჰესი #10 - [3148]

თეთრი ხევ-ჰესი #5 - [2874]



56 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
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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
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