
მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი"

35 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

108 ავტობუსი განრიგი
მ/ს "ახმეტელის თეატრი" მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 7:55 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 7:55 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 7:55 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 7:55 PM

პარასკევი 7:00 AM - 7:55 PM

შაბათი 7:00 AM - 7:55 PM

კვირა 7:00 AM - 8:12 PM

108 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "ახმეტელის თეატრი"
გაჩერებები: 35
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 49 წუთი
ხაზის მონაცემები:

108 ავტობუსი ხაზი (მ/ს "ახმეტელის თეატრი") აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) მ/ს "ახმეტელის თეატრი": 7:00 AM - 7:55 PM (2) სოფ. გლდანი: 7:01 AM - 7:56 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 108 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 108
ავტობუსი ჩამოსვლა.

მ/ს "ახმეტელის თეატრი" ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა108

26-მაისის ქუჩა - [2943]

#209 საჯარო სკოლა - [2652]

ცენტროლიტის ნაკვეთები - [2651]

თბილისის შემოვლითი გზა - [3332]

სხვიტორის ქუჩა - [3324]

ზემო ავჭალა - [1635]

ბარისახოს ქუჩა - [1636]

ანდრონიკაშვილის ქუჩა #111-ის
მოპირდაპირედ - [3325]

უწერის ქუჩა - [3326]

#120 საჯარო სკოლა - [1638]

ვარდევანის ქუჩა - [3336]

ჭრებალოს ქუჩა - [1640]

ზემო ავჭალის სასაფლაო - [1641]

#118 საჯარო სკოლა - [1642]

ავჭალა - [1643]

#64 საბავშვო ბაღი - [1644]

ცენტროლიტი - [3035]
Libani Street, Georgia

ფოცხიშვილის ქუჩა - [1645]

108 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/108/465699/1634543/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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%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-1906-775440-465699-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%9B%2F%E1%83%A1%20%22%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%22


სარაჯიშვილის #24 - [3692]

ავჭალის სასაფლაო - [1646]

ჯანჯღავას ქუჩა - [1647]
დავით სარაჯიშვილის გამზირი, Georgia

სარაჯიშვილისა და ლაზოს ქუჩის გადაკვეთის
მოპირდაპირედ - [1648]

სინათლის სტადიონი - [1649]

სარაჯიშვილის გამზ. #23-ის პირდაპირ
(მოთხოვნით) - [3341]

ილორის ქუჩა - [1650]

კონიაკის დასახლება - [1651]

ენისელი - [3071]

ქერჩის ქუჩა - [1653]
დ. სარაჯიშვილის გამზ. (D. Sarajishvili Ave.), Georgia

მ/ს სარაჯიშვილი - 4018

ქერჩის ქუჩა #1 - [3663]

ქერჩის ქუჩა #1 - [1507]

იპოლიტოვ-ივანოვის ქუჩა - [1508]

ვასაძის ქუჩა - [1509]

ახმეტელის თეატრი - [3665]

მ/ს ახმეტელის თეატრი - [3086]

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/108/465699/1634543/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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%22


მიმართულება: სოფ. გლდანი

31 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

108 ავტობუსი განრიგი
სოფ. გლდანი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:01 AM - 7:56 PM

სამშაბათი 7:01 AM - 7:56 PM

ოთხშაბათი 7:01 AM - 7:56 PM

ხუთშაბათი 7:01 AM - 7:56 PM

პარასკევი 7:01 AM - 7:56 PM

შაბათი 7:01 AM - 7:56 PM

კვირა 7:17 AM - 7:56 PM

108 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: სოფ. გლდანი

გაჩერებები: 31
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 47 წუთი
ხაზის მონაცემები:

მ/ს ახმეტელის თეატრი - [3086]

გლდანი- მ/რ "ა"- #70 - [1526]
Ilia Vekua Street, Georgia

ქერჩის ქუჩა #6 - [1527]

იპოლიტოვ-ივანოვის ქუჩა - [1528]

ქერჩის ქუჩა #1-ის მოპირდაპირედ - [1529]

გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა -
[1601]

ენისელი - [3342]

კონიაკის დასახლება - [1602]

ილორის ქუჩა - [1603]

ზარზმის ქუჩა - [1604]
23 დ. სარაჯიშვილის გამზ. (D. Sarajishvili Ave.), Georgia

სინათლის სტადიონი - [1605]

ივანოვის ქუჩა - [1606]

ჯანჯღავას ქუჩა - [1607]
დავით სარაჯიშვილის გამზირი, Georgia

ავჭალის სასაფლაო - [1608]

ფოცხიშვილის ქუჩა - [1612]

ცენტროლიტი - [3337]
Libani Street, Georgia

#64 საბავშვო ბაღი - [3338]

ავჭალა - [3339]

#118 საჯარო სკოლა - [1609]

ზემო ავჭალის სასაფლაო - [1613]

ჭრებალოს ქუჩა - [3340]

ვარდევანის ქუჩა - [1627]

#120 საჯარო სკოლა - [1628]

უწერის ქუჩა - [1637]

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/108/465699/1634542/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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%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/108/465699/1634542/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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%22


ანდრონიკაშვილის ქუჩა #111 - [1630]

ბარისახოს ქუჩა - [1631]

ზემო ავჭალა - [1632]

სხვიტორის ქუჩა - [3323]

თბილისის შემოვლითი გზა - [3331]

#209 საჯარო სკოლა - [2652]

სოფელი დიდი გლდანი - [2996]



108 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.

© 2022 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/108/465699/1634543/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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%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&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
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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%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%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%22&lang=en

