
მიმართულება: მ/ს "დელისი"

25 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

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

ორშაბათი 7:30 AM - 7:00 PM

სამშაბათი 7:30 AM - 7:00 PM

ოთხშაბათი 7:30 AM - 7:00 PM

ხუთშაბათი 7:30 AM - 7:00 PM

პარასკევი 7:30 AM - 7:00 PM

შაბათი 7:30 AM - 7:00 PM

კვირა 7:30 AM - 7:00 PM

107 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "დელისი"
გაჩერებები: 25
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 53 წუთი
ხაზის მონაცემები:

107 ავტობუსი ხაზი (მ/ს "დელისი") აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) მ/ს "დელისი": 7:30 AM - 7:00 PM(2) სოფ. თხინვალი-სოფ. ლისი: 8:25 AM - 7:55 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 107 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 107
ავტობუსი ჩამოსვლა.

მ/ს "დელისი" ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა107

სოფელი ლისი - [2903]

სოფელი ლისის დასაწყისი - [2482]

თხინვალა (ცენტრი) - [3109]

თხივნალას გადასახვევის მიმდებარედ - [3690]

ახალი იპოდრომის მოპირდაპირედ - [3689]

ნუცუბიძის IV მ/რ. #43-ის მოპირდაპირედ
(მოთხოვნით) - [3657]

Ⴢoⴢ ბავშვთა სოფლის მიმდებარედ - 3793

ნუცუბიძის II მ/რ #32 - [2483]

ნუცუბიძის IV მ/რ #19ბ-ის მოპირდაპირედ -
[2484]

ნუცუბიძის პლატო V მ/რ III კვ. # 9 კორპუსი -
[1314]

ნუცუბიძის II მ/რ III კვ. #4 - [1315]

ნუცუბიძის II მ/რ II კვ. #7 კორპუსის
მოპირდაპირედ - [1316]

ნუცუბიძის II მ/რ II კვ. #6-ის მოპირდაპირედ -
[1304]

#130 საბავშვო ბაღი - [1303]

ჟღენტის ქუჩა - [1301]

მხატვრის ქუჩა Id:1298

ვატიკანის საელჩო Id:1296

ნუცუბიძის ქუჩა Ii-Iv მ/რ - [961]

107 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/107/465698/1634540/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fka%2Fline-pdf-%25E1%2583%2597%25E1%2583%2591%25E1%2583%2598%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598__Tbilisi-1906-775440-465698&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-1906-775440-465698-0?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


მიმართულება: სოფ. თხინვალი-სოფ. ლისი

23 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

107 ავტობუსი განრიგი
სოფ. თხინვალი-სოფ. ლისი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:25 AM - 7:55 PM

სამშაბათი 8:25 AM - 7:55 PM

ოთხშაბათი 8:25 AM - 7:55 PM

ხუთშაბათი 8:25 AM - 7:55 PM

პარასკევი 8:25 AM - 7:55 PM

შაბათი 8:25 AM - 7:55 PM

კვირა 8:25 AM - 7:55 PM

107 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სოფ. თხინვალი-სოფ. ლისი

გაჩერებები: 23
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 54 წუთი
ხაზის მონაცემები:

მარიჯანის ქუჩა - [958]

ნუცუბიძის ქუჩა #78 - [956]

ნუცუბიძის ქუჩა #70 - [2434]

ნუცუბიძის ქუჩა #97-ის მოპირდაპირედ - [954]

ნუცუბიძის ქუჩა #62ა - [2435]

თავაძის ქუჩა - [952]

მ/ს დელისი

მ/ს დელისი

თავაძის ქუჩა - [951]

ნუცუბიძის ქუჩა #79 - [3107]

ნუცუბიძის ქუჩ #97 - [953]

ნუცუბიძის ქუჩა #123ა - [955]

ძოწენიძის ქუჩა - [957]

მარიჯანის ქუჩა - [959]

ნუცუბიძის ქუჩა Ii-Iv მ/რ - 960

ვატიკანის საელჩო - [1297]

მხატვრის ქუჩა - [1299]

ჟღენტის ქუჩა - [1300]

#130 საბავშვო ბაღი - [2425]

ნუცუბიძის II მ/რ II კვ. #6 - [1302]

ნუცუბიძის II მ/რ II კვ. #7 კორპუსი - [1306]

ნუცუბიძის Iv-V მ/რ - [2478]

ნუცუბიძის IV მ/რ #19ბ - [2479]

ნუცუბიძის IV მ/რ #32-ის მოპირდაპირედ -
[2480]

Ⴢoⴢ ბავშვთა სოფლის პირდაპირ - 3794

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/107/465698/1634540/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fka%2Fline-pdf-%25E1%2583%2597%25E1%2583%2591%25E1%2583%2598%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598__Tbilisi-1906-775440-465698&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/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/107/465698/1634541/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fka%2Fline-pdf-%25E1%2583%2597%25E1%2583%2591%25E1%2583%2598%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598__Tbilisi-1906-775440-465698&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


107 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.

© 2023 Moovit - ყველა უფლება დაცულია

შეამოწმეთ ცოცხალი

ჩამოსვლის დროები

ნუცუბიძის IV მ/რ. #43-ის მიმდებარედ
(მოთხოვნით) - [3656]

ახალი იპოდრომის მიმდებარედ - [3688]

თხივნალას გადასახვევის მოპირდაპირედ -
[3691]

თხინვალა (ცენტრი) - [3109]

სოფელი ლისი - [2903]

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/107/465698/1634541/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fka%2Fline-pdf-%25E1%2583%2597%25E1%2583%2591%25E1%2583%2598%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598__Tbilisi-1906-775440-465698&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/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98__tbilisi-1906/lines/107/465698/1634540/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fka%2Fline-pdf-%25E1%2583%2597%25E1%2583%2591%25E1%2583%2598%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598__Tbilisi-1906-775440-465698&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/api/onelink/3986059930?pid=Web_SEO_Lines-PDF&c=Footer_Button&is_retargeting=true&af_inactivity_window=30&af_click_lookback=7d&af_reengagement_window=7d&af_sub8=%2Findex%2Fka%2Fline-pdf-%25E1%2583%2597%25E1%2583%2591%25E1%2583%2598%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598__Tbilisi-1906-775440-465698&GACP=v%3D1%26t%3Devent%26tid%3DUA-36954272-1%26cid%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26ec%3Doffline%26ea%3Dinstall%26el%3DGACP_PARAM_USER_AGENT%26cd7%3Dka%26cd8%3DSEO%26cd11%3DSEO%2520landing%2520pages%26cd22%3DLines%26cd30%3DGACP_PARAM_CLIENT_ID%26cd1%3DGeorgia%26cd2%3D%2525E1%252583%252597%2525E1%252583%252591%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%25259A%2525E1%252583%252598%2525E1%252583%2525A1%2525E1%252583%252598__Tbilisi&deep_link_sub1=1906&af_sub7=1906
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
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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%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%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%22&lang=en

