
მიმართულება: მ/ს "დელისი"

29 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

82 ავტობუსი განრიგი
მ/ს "დელისი" მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:15 AM - 7:15 PM

სამშაბათი 8:15 AM - 7:15 PM

ოთხშაბათი 8:15 AM - 7:15 PM

ხუთშაბათი 8:15 AM - 7:15 PM

პარასკევი 8:15 AM - 7:15 PM

შაბათი 8:15 AM - 7:15 PM

კვირა 8:15 AM - 7:15 PM

82 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "დელისი"
გაჩერებები: 29
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 55 წუთი
ხაზის მონაცემები: სოფელი ახალდაბა - [2051],
გურამიშვილის ქუჩა #31 - [3063], გურამიშვილის

ქუჩა #18 - [1785], გურამიშვილის ქუჩა #5 - [1786],
რუსთაველის ქუჩა #10ა - [1789], სტატისტიკის
დეპარტამენტი - [3254], წყნეთი ა ზონა - [3077],
დავით აღმაშენებლის სახელობის ეკლესია -
[1791], წყნეთის ცენტრი - [1792], მაია წყნეთელის

ძეგლი - [1795], ამილახვრის და აღმაშენებლისს

ქ-ების გადაკვეთა - [1799], ამილახვრის და
ლესელიძის გადაკვეთა (მოთხოვნით) - [3696],
წყნეთი- ამილახვარის ქუჩა #10 - [1801], წმინდა
მარიამის სახელობის ეკლესია - [3244], წყნეთის
მე-10კმ - [1803], სტუდქალაქი კორპუსი №1 -
[1804], წყნეთის გზატკეცილი #41 - [3245], ბაგები -
[1403], წყნეთის გზატკეცილი #12 - [1402],
უჩანეიშვილის II ჩიხი - [3246], თბილისის წყალი -
[1404], ვაკის სასაფლაო - [1397], ფეხბურთის
ფედერაცია - [1156], სპორტის აკადემია - [1154],
ვაკის პარკი (6) Id:3978, თამარაშვილის ქუჩა #11 -
1265 (ადგილმდებარეობა დროებით,
შეცვლილია, ჩვენს აპლიკაციაში მონიშნული

82 ავტობუსი ხაზი (მ/ს "დელისი") აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) მ/ს "დელისი": 8:15 AM - 7:15 PM (2) წყნეთი-ახალდაბა: 9:15 AM - 8:15 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 82 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 82
ავტობუსი ჩამოსვლა.

მ/ს "დელისი" ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა82

სოფელი ახალდაბა - [2051]

გურამიშვილის ქუჩა #31 - [3063]

გურამიშვილის ქუჩა #18 - [1785]

გურამიშვილის ქუჩა #5 - [1786]

რუსთაველის ქუჩა #10ა - [1789]

სტატისტიკის დეპარტამენტი - [3254]

წყნეთი ა ზონა - [3077]

დავით აღმაშენებლის სახელობის ეკლესია -
[1791]

წყნეთის ცენტრი - [1792]

მაია წყნეთელის ძეგლი - [1795]

ამილახვრის და აღმაშენებლისს ქ-ების
გადაკვეთა - [1799]

ამილახვრის და ლესელიძის გადაკვეთა
(მოთხოვნით) - [3696]

წყნეთი- ამილახვარის ქუჩა #10 - [1801]

წმინდა მარიამის სახელობის ეკლესია - [3244]

წყნეთის მე-10კმ - [1803]

სტუდქალაქი კორპუსი №1 - [1804]

წყნეთის გზატკეცილი #41 - [3245]

ბაგები - [1403]

82 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/82/465694/1634526/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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%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-1906-775440-465694-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B%2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%22


ადგილი სწორია), უნივერსიტეტის ქუჩა - [1266],
გაბაშვილის ქუჩა #5 - [2927], მ/ს დელისიწყნეთის გზატკეცილი #12 - [1402]

უჩანეიშვილის II ჩიხი - [3246]

თბილისის წყალი - [1404]
კ ჩოლოყაშვილის გამზ. (K. Cholokashvili Ave.), Georgia

ვაკის სასაფლაო - [1397]

ფეხბურთის ფედერაცია - [1156]

სპორტის აკადემია - [1154]

ვაკის პარკი (6) Id:3978
K. Cholokashvili Ave., Georgia

თამარაშვილის ქუჩა #11 - 1265
(ადგილმდებარეობა დროებით, შეცვლილია,
ჩვენს აპლიკაციაში მონიშნული ადგილი

სწორია)
11 Tamarashvili St (თამარაშვილის ქუჩა), Georgia

უნივერსიტეტის ქუჩა - [1266]

გაბაშვილის ქუჩა #5 - [2927]
G. Gabashvili st, Georgia

მ/ს დელისი

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/82/465694/1634526/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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%22


მიმართულება: წყნეთი-ახალდაბა

33 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

82 ავტობუსი განრიგი
წყნეთი-ახალდაბა მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 9:15 AM - 8:15 PM

სამშაბათი 9:15 AM - 8:15 PM

ოთხშაბათი 9:15 AM - 8:15 PM

ხუთშაბათი 9:15 AM - 8:15 PM

პარასკევი 9:15 AM - 8:15 PM

შაბათი 9:15 AM - 8:15 PM

კვირა 9:15 AM - 8:15 PM

82 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: წყნეთი-ახალდაბა

გაჩერებები: 33
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 56 წუთი
ხაზის მონაცემები: მ/ს დელისი, თამარაშვილის

ქუჩა - [994], ყაზბეგის გამზ. და თამარაშვილის ქ-ის
კვეთა - Id:1238, ვაკე-საბურთალოს გამგეობა -
[1239], მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 4ბ - 3989,
ვაკის პარკი (5) - Id:3977, სპორტის აკადემია -
[1153], ფეხბურთის ფედერაცია, ვაკის სასაფლაო

- [2132], ტაძარი - [2799], წყნეთის გზატკეცილი #9 -
[1398], წყნეთის გზატკეცილი #25 - [1399], #
საჯარო სკოლა - [3242], წყნეთის გზატკეცილი #41
- [1400], წყნეთის გზატკეცილი (ამხანაგობა 2007-
ის პირდაპირ) - [3649], სტუდქალაქი კორპუსი №1 -
[1401], სტუდქალაქი კორპუსი №4 - [3243],
წყნეთის მე-10კმ - [1778], წმინდა მარიამის
სახელობის ეკლესია - [1802], რუსთაველის და
ამილახვრის ქ-ების გადაკვეთა - [1800], ჭავჭაძის
ქუჩა - [3247], არსენას ქუჩა - [3248], მაია
წყნეთელის ძეგლი - [1794], წყნეთის ცენტრი -
[3058], წყნეთი - [3057], დავით აღმაშენებლის

სახელობის ეკლესია - [1790], წყნეთი ბ ზონა -
[3249], სტატისტიკის დეპარტამენტი - [3250],
რუსთაველის ქუჩა #10ა-ის მოპირდაპირედ -
[1788], გურამიშვილის ქუჩა #5-ის მოპირდაპირედ
- [3251], გურამიშვილის ქუჩა #18-ის
მოპირდაპირედ - [3252], გურამიშვილის ქუჩა #31
- [3063], სოფელი ახალდაბა - [2051]

მ/ს დელისი

თამარაშვილის ქუჩა - [994]
28 ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, Georgia

ყაზბეგის გამზ. და თამარაშვილის ქ-ის კვეთა -
Id:1238
თამარაშვილის ქუჩა Tamarashvili St., Georgia

ვაკე-საბურთალოს გამგეობა - [1239]

მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 4ბ - 3989

ვაკის პარკი (5) - Id:3977
K. Cholokashvili Ave., Georgia

სპორტის აკადემია - [1153]

ფეხბურთის ფედერაცია

ვაკის სასაფლაო - [2132]

ტაძარი - [2799]
კ ჩოლოყაშვილის გამზირზე, Georgia

წყნეთის გზატკეცილი #9 - [1398]

წყნეთის გზატკეცილი #25 - [1399]

# საჯარო სკოლა - [3242]
35 წყნეთის გზატკეცილი, Georgia

წყნეთის გზატკეცილი #41 - [1400]

წყნეთის გზატკეცილი (ამხანაგობა 2007-ის
პირდაპირ) - [3649]

სტუდქალაქი კორპუსი №1 - [1401]

სტუდქალაქი კორპუსი №4 - [3243]

წყნეთის მე-10კმ - [1778]

წმინდა მარიამის სახელობის ეკლესია - [1802]

რუსთაველის და ამილახვრის ქ-ების
გადაკვეთა - [1800]

ჭავჭაძის ქუჩა - [3247]

არსენას ქუჩა - [3248]

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/82/465694/1634527/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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%22


მაია წყნეთელის ძეგლი - [1794]

წყნეთის ცენტრი - [3058]

წყნეთი - [3057]

დავით აღმაშენებლის სახელობის ეკლესია -
[1790]

წყნეთი ბ ზონა - [3249]

სტატისტიკის დეპარტამენტი - [3250]

რუსთაველის ქუჩა #10ა-ის მოპირდაპირედ -
[1788]

გურამიშვილის ქუჩა #5-ის მოპირდაპირედ -
[3251]

გურამიშვილის ქუჩა #18-ის მოპირდაპირედ -
[3252]

გურამიშვილის ქუჩა #31 - [3063]

სოფელი ახალდაბა - [2051]

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/82/465694/1634527/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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%22


82 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.

© 2021 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/82/465694/1634526/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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%22
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d
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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%22
http://prod-seo-resources-gen.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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%22
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