
მიმართულება: ზაჰესი

32 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

121 ავტობუსი განრიგი
ზაჰესი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 8:10 AM - 8:20 PM

სამშაბათი 8:10 AM - 8:20 PM

ოთხშაბათი 8:10 AM - 8:20 PM

ხუთშაბათი 8:10 AM - 8:20 PM

პარასკევი 8:10 AM - 8:20 PM

შაბათი 8:10 AM - 8:20 PM

კვირა 8:10 AM - 8:20 PM

121 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ზაჰესი
გაჩერებები: 32
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 35 წუთი
ხაზის მონაცემები:

121 ავტობუსი ხაზი (ზაჰესი) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ზაჰესი: 8:10 AM - 8:20 PM (2) მ/ს "დიდუბე" (ქვედა): 7:30 AM - 8:20 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 121 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 121
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ზაჰესი ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა121

მ/ს დიდუბე - [2855]

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა -
[1892]

#39 საბავშვო სახლი - [1893]

დიღომი III კვ. #16 - [3303]

ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია - [1894]

მიქელაძის ქუჩა - [3304]
1 აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა #14 მოპირდაპირედ -
[3476]
75 ა. ბელიაშვილის ქ. (A. Beliashvili Str.), Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა #75 - [3305]
75 A.Beliashvili, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა - [2604]

მორფოლოგიის ინსტიტუტი - [2605]

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი - [3306]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა #8-ის მოპირდაპირედ -
[3307]

ბელიაშვილის ქუჩა #40 მოპირდაპირედ -
[1505]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

ბელიაშვილისა და ბალანჩინის ქუჩების
გადაკვეთა - [1506]
George Balanchine Street, Georgia

121 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/121/465701/1634546/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98
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%96%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%94%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-1906-775440-465701-0?utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98


ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო -
[1537]

აღმაშენებლის ხეივანი #13

ავტოსალონი "ფორდი"

დიღმის სასწავლო მეურნეობა - [1843]

აღმაშენებლის ხეივანი #7ა - [3117]
David Aghmashenebeli Alley, Georgia

აგრარული უნივერსიტეტის პირდაპირ - [3118]

ფოლკსვაგენის ცენტრი - [3119]

აღმაშენებლის ხეივანი #8 - [3120]

თბილისი მოლი Tbilisi Mall - Id:3473

ზაჰესის გადასახვევი - [3122]

ზაჰესის ხიდი - [3335]

ზაჰესი - [2090]
ს 9, Georgia

სასჯელაღსრულების დაწესებულება - [2062]

ჭიჭინაძის ქუჩა #4-ის მოპირდაპირედ - [3553]

ჭიჭინაძის ქუჩა #15 - [3526]

ზაჰესის საჯარო სკოლა - [2059]

თავისუფლების ქუჩა #32-ის მოპირდაპირედ -
[3555]

თავისუფლების ქუჩა #64 - [2632]

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/121/465701/1634546/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98


მიმართულება: მ/ს "დიდუბე" (ქვედა)

29 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

121 ავტობუსი განრიგი
მ/ს "დიდუბე" (ქვედა) მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:30 AM - 8:20 PM

სამშაბათი 7:30 AM - 8:20 PM

ოთხშაბათი 7:30 AM - 8:20 PM

ხუთშაბათი 7:30 AM - 8:20 PM

პარასკევი 7:30 AM - 8:20 PM

შაბათი 7:30 AM - 8:20 PM

კვირა 7:30 AM - 8:20 PM

121 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: მ/ს "დიდუბე" (ქვედა)
გაჩერებები: 29
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 35 წუთი
ხაზის მონაცემები:

თავისუფლების ქუჩა #64 - [2632]

თავისუფლების ქუჩა #32 - [3554]

ზაჰესის საჯარო სკოლა - [3523]

ჭიჭინაძის ქუჩა #15-ის მოპირდაპირედ - [3525]

ჭიჭინაძის ქუჩა #4 - [3552]

სასჯელაღსრულების დაწესებულება - [2062]

ზაჰესი - [2063]
ს 9, Georgia

ზაჰესის ხიდი - [3333]

ზაჰესის გადასახვევი - [2489]

თბილისი მოლი Tbilisi Mall - Id:3123

აგრარული უნივერსიტეტი (ეკლესია) - [2942]

დიღმის სასწავლო მეურნეობის
მოპირდაპირედ - [2631]

მუხათგვერდის ასახვევი

დიდი დიღომი (შესასვლელი) - [2134]

შეერთებული შტატების საელჩო

(მოპირდაპირედ) - [2899]

ბელიაშვილისა და ბალანჩინის ქუჩების
გადაკვეთა - [1531]
George Balanchine Street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა#40 - [1532]
Akaki Beliashvili Street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა #8 - [2294]

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი - [3042]
5 Konstantine Chachava street, Georgia

მორფოლოგიის ინსტიტუტი (მოთხოვნით) -
[2606]
2a Konstantine Chachava street, Georgia

ბელიაშვილის ქუჩა - [2607]

ბელიაშვილის ქუჩა #75-ის მოპირდაპირედ -

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/121/465701/1634547/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98
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/121/465701/1634547/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98


[3308]
77 A.Beliashvili, Georgia

დიღმის IV კვ. #19 - [3031]
19 Dighomi, 4th Block

ბელიაშვილის ქუჩა #14 - [3032]
14 Dighomi, 4th Block

ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია - [1897]
5 Beliashvili St, Georgia

დიღმის III კვ. #17 - [3033]

#39 საბავშვო სახლი - [1898]

დიღომის II კვარტალი - [3309]
ერეკლე ქკდიაშვილის სახელობის სკვერი, Georgia

მ/ს დიდუბე - [2855]



121 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.
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Moovit-ის შესახებ MaaS გადაჭრის გზები 
მხარდაჭერილი ქვეყნები Moovit-ის საზოგადოება
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