
მიმართულება: მ/ს "ღრმაღელე"

38 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

60 ავტობუსი განრიგი
მ/ს "ღრმაღელე" მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:00 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:00 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:00 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:00 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:00 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:00 PM

კვირა 7:00 AM - 8:00 PM

60 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "ღრმაღელე"
გაჩერებები: 38
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 36 წუთი
ხაზის მონაცემები:

60 ავტობუსი ხაზი (მ/ს "ღრმაღელე") აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) მ/ს "ღრმაღელე": 7:00 AM - 8:00 PM (2) რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი: 7:30 AM - 8:00 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 60 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 60
ავტობუსი ჩამოსვლა.

მ/ს "ღრმაღელე" ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა60

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]

სამღერეთის ქუჩა - [1812]

ივერთუბანი 1-ის მოპირდაპირედ

ივერთუბანი 2-ის მოპირდაპირედ

ივერთუბანი 3-ის მოპირდაპირედ

პანსიონატი "ოქროს საწმისი" - [1972]

სანატორიუმი "თბილისის ზღვა" - [3357]
ვანათის ქუჩა, Georgia

პანსიონატი "ქართლი" - [1973]

60 ავტობუსი განრიგი და ხაზის რუკა
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თბილისის ზღვის სასაფლაო

საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტი - [3358]

კადეტთა კორპუსი - [1978]

თბილისის ზღვა - [1971]

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

ჩარგლის ქუჩა #21ა - [3348]

ჩარგლის ქუჩა #37 - [1982]

ჩარგლის ქუჩა #25 - [1983]

ლიახვის ქუჩა - [1433]

მ/ს ღრმაღელე

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/60/465689/1634515/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%A6%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%22


მიმართულება: რკინიგზის გადასასვლელი

ხიდი

36 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

60 ავტობუსი განრიგი
რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი მარშრუტის
განრიგი:

ორშაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

სამშაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

ოთხშაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

ხუთშაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

პარასკევი 7:30 AM - 8:00 PM

შაბათი 7:30 AM - 8:00 PM

კვირა 7:30 AM - 8:00 PM

60 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი
გაჩერებები: 36
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 47 წუთი
ხაზის მონაცემები:

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]

თბილისის ზღვა - [3353]

კადეტთა კორპუსი - [1977]

საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტი - [3354]

თბილისის ზღვის სასაფლაო

პანსიონატი "ქართლი"

სანატორიუმი "თბილისის ზღვა"
ვანათის ქუჩა, Georgia

პანსიონატი "ოქროს საწმისი" - [3356]

Beshenova Street, 9

ლიპტოვის ქ.(ჯინო ფერედაიზის

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/60/465689/4766407/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%A6%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%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/60/465689/4766407/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%A6%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%22


მიმართულებით) - 3888
Nikoloz Khudadov Street, Georgia

ივეერთუბანი 3

ივეერთუბანი 2

ივერთუბანი 1

სამღერეთის ქუჩა - [1812]

ხუდადოვის და რეხის ქ-ების გადაკვეთის
მოპირდაპირედ

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 - [1745]
N. Khudadov Street, Georgia



60 ავტობუსი განრიგი და მარშრუტის რუკები ხელმისაწვდომია PDF-ში
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