
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ.

47 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

14 ავტობუსი განრიგი
ბარათაშვილის ქ. მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:00 AM - 8:39 PM

სამშაბათი 7:00 AM - 8:39 PM

ოთხშაბათი 7:00 AM - 8:39 PM

ხუთშაბათი 7:00 AM - 8:39 PM

პარასკევი 7:00 AM - 8:39 PM

შაბათი 7:00 AM - 8:39 PM

კვირა 7:00 AM - 8:39 PM

14 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: ბარათაშვილის ქ.
გაჩერებები: 47
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 54 წუთი
ხაზის მონაცემები:

14 ავტობუსი ხაზი (ბარათაშვილის ქ.) აქვს 2 მარშრუტები. სამუშაო დღეების განმავლობაში:
(1) ბარათაშვილის ქ.: 7:00 AM - 8:39 PM (2) დიდი დიღმის IV მ/რ: 7:32 AM - 8:33 PM
გამოიყენეთ Moovit-ი უახლოესი 14 ავტობუსი სადგურის მოსაძებნად და გაიგეთ, როდის არის შემდეგი 14
ავტობუსი ჩამოსვლა.

ბარათაშვილის ქ. ინტერნეტ რეჟიმში ნახვა14

დიდი დიღომი IV მ/რ #6-ის მოპირდაპირედ -
[1188]
Demetre Tavdadebuli St, Georgia

დიდი დიღომი IV მ/რ #8-ის მოპირდაპირედ -
[1190]

დიდი დიღომი IV მ/რ #12 - [3316]

დიდი დიღომი IV მ/რ #25 - [1191]

დიდი დიღომი III მ/რ #28-ის მოპირდაპირედ -
[3314]

დიდი დიღომი III მ/რ #37-ის მოპირდაპირედ -
[1192]

დიდი დიღომი III მ/რ #19-ის მოპირდაპირედ -
[1193]

დიდი დიღომი III მ/რ #15-ის მოპირდაპირედ -
[1194]

მირიან მეფის ქუჩა #60 - [2506]

პეტრე იბერისა და გიორგი ბრწყინვალეს

გადაკვეთა - [1196]

პეტრიწის ქუჩა #14 - [1197]
17 იოანე პეტრიწის ქუჩა, Georgia

პეტრიწის ქუჩა #7/8 - [1198]
Ioane Petritsi Street, Georgia

პეტრიწის ქუჩა #4 - [1199]

ფარნავაზ მეფის ქუჩა - [2497]

14 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/14/300360/903862/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.
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%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_%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-1906-775440-300360-0?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.


გიორგი ბრწყინვალის ქუჩა - [1200]

მირიან მეფის და ვეფხისტყაოსანის ქ-ების
გადაკვეთა (მოთხოვნით) - [3697]

დიდი დიღომი - [1201]

რესტორანი "ფორტუნა" (მოთხოვნით)

დაცვის პოლიცია - [2785]

ცესკო

აღმაშენებლის ხეივანი - [2064]

საქალაქო სასამართლო - [1205]

რესტორანი "მონოპოლი"
David Aghmashenebeli Alley, Georgia

სოფელი დიღმის გადასახვევი - [1174]

ვაშლიჯვარი - [2166]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - [1171]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

ინდუსტრიული კოლეჯი - [1168]

გაგარინის ქუჩა #2 - [3292]

ჩერქეზიშვილის ქუჩა - [1166]

ოჩამჩირის ქუჩა - [3293]

ჟვანიას მოედანი - [3650]
41 Pekini Avenue (& S. Kandelaki St.), Georgia

შარტავას ქუჩა #38 - [1161]
Zh. Shartava Street, Georgia

#62 საჯარო სკოლა - [3265]

ქალაქ თბილისის მერია - [3008]
14a Zhiuli Shartava street, Georgia

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]

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/14/300360/903862/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.


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

ოპერა Opera - Id:818
26 Shota Rustaveli Avenue, Georgia

#1 საჯარო სკოლა #1 Piblic School - Id:820

გრიბოედოვის თეატრი Griboedovi Theater -
Id:821

ბარათაშვილის ქუჩა (კონკა) - 3931
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

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



მიმართულება: დიდი დიღმის IV მ/რ

44 გაჩერება
ხაზის განრიგის ნახვა

14 ავტობუსი განრიგი
დიდი დიღმის IV მ/რ მარშრუტის განრიგი:

ორშაბათი 7:32 AM - 8:33 PM

სამშაბათი 7:32 AM - 8:33 PM

ოთხშაბათი 7:32 AM - 8:33 PM

ხუთშაბათი 7:32 AM - 8:33 PM

პარასკევი 7:32 AM - 8:33 PM

შაბათი 7:32 AM - 8:33 PM

კვირა 7:32 AM - 8:33 PM

14 ავტობუსი ინფორმაცია
მიმართულება: დიდი დიღმის IV მ/რ
გაჩერებები: 44
მგზავრობის ხანგრძლივობა: 57 წუთი
ხაზის მონაცემები:

ბარათაშვილის ქუჩა Baratashvili St. Id:3065
ნიკოლოზ ბარათაშვილის გამზირი, Georgia

პუშკინის სკვერი - [822]
Pushkin Street, Georgia

ქაშუეთის ეკლესია Qashueti Church Id:819
11 რუსთაველის გამზირი, Georgia

ოპერა - [817]
Rustaveli Avenue, Georgia

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 - [2794]
7 Zhiuli Shartava street, Georgia

#117 საბავშვო ბაღი - [1047]

შარტავას ქუჩა #38-ის მოპირდაპირედ - [1162]
Zh. Shartava Street, Georgia

ჟვანიას მოედანი - [1163]
ზურაბ ჟვანიას მოედანი, Georgia

ისაკაძის ქუჩა - [1165]

ინდუსტრიული კოლეჯი - [1169]

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - [1170]
მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

პოლიციის სამმართველო - [1173]

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/14/300360/1634487/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.
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/14/300360/1634487/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.


მარშალ გელოვანის გამზირი, Georgia

მარშალ გელოვანის გამზირი #10 - [1175]

აღმაშენებლის ხეივნისა და ახმეტელის ქ-ის
გადაკვეთა. - [1177]
Sandro Akhmeteli Street, Georgia

თბილისის საქალაქო სასამართლო

ტოიოტას ცენტრის მოპირდაპირედ

აღსრულების ეროვნული ბიურო (მოთხოვნით)
- [1178]

აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ - [1179]

აღმაშენებლის ხეივანი #13

დიდი დიღომი (შესასვლელი) - [2134]

სუპერმარკეტი გუდვილი - [1180]
1 Parnavaz Mepe Ave, Georgia

იოანე პეტრიწის ქუჩა - [2501]

პეტრიწის ქუჩა #5 - [1182]
9 ი. პეტრიწის ქ.. (I. Petritsi Str.), Georgia

პეტრიწის ქუჩა #15 - [1181]

პეტრიწის ქუჩა - [3320]

პეტრე იბერისა და გიორგი ბრწყინვალეს

გადაკვეთა - [3321]

მირიან მეფის ქუჩა #60-ის მოპირდაპირედ -
[3310]

დიდი დიღომი III მ/რ #3 - [1195]

დიდი დიღომი III მ/რ #15 - [1183]

დიდი დიღომი III მ/რ #19 - [1184]

დიდი დიღომი III მ/რ #37 - [1185]

დიდი დიღომი III მ/რ #28 - [3313]

დიდი დიღომი IV მ/რ #25-ის მოპირდაპირედ -
[3315]

დიდი დიღომი IV მ/რ #12-ის მოპირდაპირედ -
[3317]

დიდი დიღომი IV მ/რ #8 - [1187]

დიდი დიღომი IV მ/რ #6-ის მოპირდაპირედ -
[1188]
Demetre Tavdadebuli St, Georgia





14 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/14/300360/903862/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.
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%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.
https://moovit.com/maas-solutions/?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.
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%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.
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=line_pdf&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.&lang=en

