
მიმართულება: ბარათაშვილის ქუჩა

34 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

10 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქუჩა მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:05 AM - 7:55 PM

სამშაბათი 7:05 AM - 7:55 PM

ოთხშაბათი 7:05 AM - 7:55 PM

ხუთშაბათი 7:05 AM - 7:55 PM

პარასკევი 7:05 AM - 7:55 PM

შაბათი 7:05 AM - 7:55 PM

კვირა 7:05 AM - 7:55 PM

10 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქუჩა
გაჩერებები: 34
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 76 წუთი
ხაზის მონაცემები:

10 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქუჩა) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქუჩა: 7:05 AM - 7:55 PM (2) კოჯორი: 7:00 AM - 7:56 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 10 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 10
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქუჩა ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა10

ვაჟა ფშაველას #33 (კოჯორი- ბოლო

გაჩერება) - [2856]

აზეულასა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების
გადაკვეთის მიმდებარედ - (3786)

ბარათაშვილის ქუჩა #22 - [3467]

ჩხეიძის ჩიხისა და ჩხეიძის ქუჩის გადაკვეთის
პირდაპირ - 3785

ჩხეიძის ჩიხი - [3539]

კოჯრის გზატკ-ის და იუნკერების ქუჩების
გადაკვეთა - [2139]

კოჯრის ცენტრი - [3078]

იუნკერთა და სატყეოს ქუჩების გადაკვეთის
მიმდებარედ - 3537

ბარათაშვილის ქ-ის და კოჯრის გზატკ-ის
გადაკვეთა - [3537]

კოჯრის გზატკეცილი, გამაჯანსაღებელი

ცენტრის მიმდებარედ - 3777

რესტორანი ზარები (200 მეტრის მერე
ტაბახმელას მიმართულებით) - 3780

ტაბახმელას დასაწყისი - [3550]

რესტორანი "ტაბახმელა" - [3548]

ტაბახმელას გადასახვევი - [3079]

კოჯრის გზატკეცილი მე-7 შესახვევის
მიმდებარედ - [3545]

10 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/10/297745/4766403/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%90
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კოჯრის გზატკეცილი მე-5 შესახვევის
მიმდებარედ - [3543]

კოჯრის გზატკეცილი მე-2 შესახვევის
მიმდებარედ - [3540]

კოჯრის გზატკ. და წინანაურის ქ-ის გადაკვეთა
(შინდისი) - [3082]

წავკისის გადასახვევი - [3645]
შ 31, Georgia

წავკისის ველის ასახვევის პირდაპირ
(მოთხოვნით) - [3450]

ოქროყანა, რესტორანი თაღლაურა

(მოთხოვნით) - 3647

ოქროყანის გადასახვევის პირდაპირ - [3648]

ბოტანიკის ინსტიტუტი - [1057]

ამაღლების ქუჩა №45 მოპირდაპირედ - [3238]

ამაღლების ქუჩა #47
ამაღლების ქ. (Amaghleba Str), Georgia

ამაღლების ქუჩა #47 (მოპირდაპირედ) - [1217]
ამაღლების ქ. (Amaghleba Str), Georgia

ამაღლების ქუჩა #28 - [844]
Amaghleba Street, Georgia

ამაღლების ქუჩა #16

იაშვილის ქუჩა
62 ლადო ასათიანი ქუჩა, Georgia

მაჩაბლის ქუჩა
42 ლადო ასათიანი ქუჩა, Georgia

დადიანის ქუჩა
28 შალვა დადიანის ქუჩა, Georgia

დადიანის ქუჩა - [3639]
4 შალვა დადიანის ქუჩა, Georgia

ბარათაშვილის ქუჩა 2-4-ის მოპირდაპირედ
(კონკა) Opposite To Baratashvili St. #2-4,
(Konka) - Id:3066
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

ბარათაშვილის ძეგლი (მოპირდაპირედ) -
[2994]
Kosta Khetagurov Street, Georgia

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/10/297745/4766403/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%90


მიმართულება: კოჯორი

33 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

10 ავტობუსი განრიგი
კოჯორი მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 7:56 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 7:56 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 7:56 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 7:56 PM

პარასკევი 7:00 AM - 7:56 PM

შაბათი 7:00 AM - 7:56 PM

კვირა 7:00 AM - 7:56 PM

10 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: კოჯორი
გაჩერებები: 33
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 74 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ბარათაშვილის ქუჩა - Id:3932
2 ნ. ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

პუშკინის სკვერი - [822]
Pushkin Street, Georgia

სულხან-საბას ქუჩა
7 გიორგი ლეონიძის ქუჩა, Georgia

ლერმონტოვის ქუჩა
5 გერონტი ქიქოძის ქუჩა, Georgia

იაშვილის ქუჩა #21
Paolo Iashvili Street, Georgia

ამაღლების ქუჩა #11
9 Гергети, Georgia

ამაღლების ქუჩა #29
Amaghleba Street, Georgia

ამაღლების ქუჩა #47
ამაღლების ქ. (Amaghleba Str), Georgia

სოლოლაკის წყარო - [2801]
Kojori Pass., Georgia

ბოტანიკის ინსტიტუტის პირდაპირ - [861]

ოქროყანის გადასახვევი - [2118]

რესტორანი "თაღლაურას" პირდაპირ - [3640]

წავკისის ველის ასახვევთან (მოთხოვნით) -
[3449]

წავკისის გადასახვევი - [3084]
შ 31, Georgia

კოჯრის გზატკ. და წინანაურის ქ-ის
გადაკვეთის პირდაპირ (შინდისი) - [3641]

კოჯრის გზატკეცილი მე-2 შესახვევის
მოპირადპირედ - [3541]

კოჯრის გზატკეცილი მე-5 შესახვევის
მოპირადპირედ - [3542]

კოჯრის გზატკეცილი მე-7 შესახვევის
მოპირადპირედ - [3544]

ტაბახმელას გადასახვევის მოპირდაპირედ -
[3546]

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/10/297745/903854/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%90
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/10/297745/903854/ka?ref=2&poiType=line&customerId=4908&utm_source=line_pdf&utm_medium=organic&utm_term=%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%A9%E1%83%90


რესტორანი "ტაბახმელა"-ს მოპირდაპირედ -
[3547]

ტაბახმელას დასასრული - [3551]

რესტორანი ზარები (200 მეტრით უკან კოჯრის
მიმართულებით) - 3779

კოჯრის გზატკეცილი, გამაჯანსაღებელი

ცენტრის მიმდებარედ - 3777

ბარათაშვილის ქ-ის და კოჯრის გზატკ-ის
გადაკვეთის პირდაპირ - [3642]

იუნკერთა და სატყეოს ქუჩების გადაკვეთის
პირდაპირ (კოჯრის მიმართულებით) - 3781

კოჯრის ცენტრის მოპირდაპირედ - [3436]

კოჯრის გზატკ-ის და იუნკერების ქუჩების
გადაკვეთის პირდაპირ - [3643]

ჩხეიძის ჩიხი - [3539]

ჩხეიძის ჩიხისა და ჩხეიძის ქუჩის გადაკვეთის
პირდაპირ - 3785

ბარათაშვილის ქ. #22-ის პირდაპირ (კოჯორი)
- [3679]

ბარათაშვილის ქუჩა #22 - [3467]

აზეულასა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩების
გადაკვეთის მიმდებარედ - (3786)

ვაჟა ფშაველას #33 (კოჯორი- ბოლო

გაჩერება) - [2856]
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