
მიმართულება: გოთუას ქ.

30 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

91 ავტობუსი განრიგი
გოთუას ქ. მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:19 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:19 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:19 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:19 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:19 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:19 PM

კვირა 7:00 AM - 8:19 PM

91 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: გოთუას ქ.
გაჩერებები: 30
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 35 წუთი
ხაზის მონაცემები:

91 ავტობუსი ხაზი (გოთუას ქ.) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) გოთუას ქ.: 7:00 AM - 8:19 PM (2) მ/ს "ავლაბარი": 7:13 AM - 8:06 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 91 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 91
ავტობუსი ჩამოსვლა.

გოთუას ქ. ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა91

მ/ს ავლაბარი - [825]
ქეთევან წამებულის მოედანი, Georgia

ვარდის მოედანი - [2630]
ავლაბრის ქ. (Avlabari Str.), Georgia

მესხიშვილის ქუჩა #41 - [2357]

სამრეკლოს #26-ის მოპირდაპირე (სამების
ეკლესია) - [2358]
26 Samreklo street, Georgia

კუმისის ქუჩა - [2359]

ბუხაიძის ქუჩა #44 - [2361]

ბუხაიძის ქუჩა #27 - [2362]

ბუხაიძის ქუჩა #15 - [2363]

ბუხაიძის ქუჩა #3 - [2364]
2 მაქსიმ გორკის შესახვევი, Georgia

გორკის ქ. #4 - [3678]
ა. ციმაკურიძის ქ. (A. Tsimakuridze Str.), Georgia

გოგიბერიძის ქუჩა #6 - [2165]
14 Tzinamdzghvrishvili Street, Georgia

ზაარბრუკენის მოედანი - [865]
Davit Aghmashenebeli Avenue, Georgia

აღმაშენებლის გამზირი #43 - [3487]
Davit Aghmashenebeli Avenue, Georgia

მიხაილოვის საავადმყოფო - [866]
60 D. Aghmashenebeli Ave, Georgia

მარჯანიშვილის მოედანი Marjanishvili Square

91 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/91/465695/1634530/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%20%E1%83%A5.
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%9D%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%A5-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__Tbilisi-1906-775440-465695-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%20%E1%83%A5.


Id:867
მარჯანიშვილის მოედანი, Georgia

მარჯანიშვილის თეატრი - [1211]
8 Marjanishvili st, Georgia

გალაქტიონის ხიდი - [1212]

მეცნიერებათა აკადემია
რუსთაველის გამზირი, Georgia

ფილარმონია - [809]
Merab Kostava Street, Georgia

საჯარო ბიბლიოთეკა - [810]
მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

გმირთა მოედანი - [803]
63 Merab Kostava street, Georgia

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - [3087]
Merab Kostava Street, Georgia

სპორტის სასახლე - [1009]

ტექნიკური უნივერსიტეტი - [1011]
77 მერაბ კოსტავას ქუჩა, Georgia

სააკაძის მოედანი - [1010]
Merab Kostava Street, Georgia

ქალაქ თბილისის მერია - [3684]
Giorgi Saakadze Street, Georgia

ბაქტერეოფაგი - [2365]

გოთუას ქუჩა #16ა-ს მოპირდაპირედ - [2366]
16 ლევან გოთუას ქუჩა, Georgia

გოთუას ქუჩა #22-ის მოპირდაპირედ - [2367]

გოთუას ქუჩა #26 - [2368]

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/91/465695/1634530/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%20%E1%83%A5.


მიმართულება: მ/ს "ავლაბარი"

29 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

91 ავტობუსი განრიგი
მ/ს "ავლაბარი" მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:13 AM - 8:06 PM

სამშაბათი 7:13 AM - 8:06 PM

ოთხშაბათი 7:13 AM - 8:06 PM

ხუთშაბათი 7:13 AM - 8:06 PM

პარასკევი 7:13 AM - 8:06 PM

შაბათი 7:13 AM - 8:06 PM

კვირა 7:13 AM - 8:06 PM

91 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "ავლაბარი"
გაჩერებები: 29
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 33 წუთი
ხაზის მონაცემები:

გოთუას ქუჩა #26 - [2368]

გოთუას ქუჩა #22 - [2369]

გოთუას ქუჩა #16ა - [2370]
16 ლევან გოთუას ქუჩა, Georgia

ბაქტერეოფაგი - [2371]

ქალაქ თბილისის მერია - [3685]

სააკაძის მოედანი - [1007]
Merab Kostava Street, Georgia

ტექნიკური უნივერსიტეტი - [1008]
75 მერაბ კოსტავას ქ Merab Kostava St, Georgia

26 მაისის მოედანი - [925]
26 მაისისი მოედანი, Georgia

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - [924]
მერაბ კოსტავას ქ Merab Kostava St, Georgia

ზოოპარკი - [804]
Merab Kostava Street, Georgia

ჯანაშიას ქუჩა
11 მელიქიშვილის გამზ. Melikishvili Ave, Georgia

ფილარმონია Philarmony - Id:1241
Merab Kostava Street, Georgia

მეცნიერებათა აკადემია Academy Of Sciences -
Id:814
რუსთაველის გამზირი, Georgia

მეცნიერებათა აკადემია
რუსთაველის გამზირი, Georgia

სამაიას ბაღი - [2372]
7ა ლეო კიაჩელის ქუჩა (Leo Kiacheli Street), Georgia

მარჯანიშვილის თეატრი - [1213]
7 Marjanishvili st, Georgia

პეტერბურგის ქუჩა - [916]
79 Agmashenebeli Ave, Georgia

მიხაილოვის საავადმყოფო - [917]
60 D. Aghmashenebeli Ave, Georgia

დავით აღმაშენებლის გამზ. #41/40
(მოთხოვნით) - [918]

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/91/465695/1634531/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%20%E1%83%A5.
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/91/465695/1634531/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%20%E1%83%A5.


ჯავახიშვილის ქ. #3 (ჩხეიძის ქ.) - [2655]
ა. ციმაკურიძის ქ. (A. Tsimakuridze Str.), Georgia

ბუხაიძის ქუჩა #2 - [2373]
2 მაქსიმ გორკის შესახვევი, Georgia

ბუხაიძის ქუჩა #10 - [2374]

ბუხაიძის ქუჩა #26 - [2375]

ბუხაიძის ქუჩა #44 - [2376]

კუმისის ქუჩა - [2378]

სამრეკლოს #26 (სამების ეკლესიის

მოპირდაპირე) - [2379]
26 Samreklo street, Georgia

მესხიშვილის ქუჩა #44 - [2380]

მესხიშვილის ქუჩა - [3430]
მესხიშვილის ქ. (V. Meskhishvili Str.), Georgia

მ/ს ავლაბარი - [825]
ქეთევან წამებულის მოედანი, Georgia
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