מפה ולוחות זמנים של קו 1

1

חניון שפרעם ↔ מסעף שפרעם צפון

צפה באתר

לקו ) 1חניון שפרעם ↔ מסעף שפרעם צפון( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1חניון שפרעם←מסעף שפרעם צפון (2) 18:55 - 06:15 :מסעף שפרעם צפון←חניון שפרעם19:30 - 06:50 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  1וכדי לדעת מתי יגיע קו 1

כיוון :חניון שפרעם←מסעף שפרעם צפון
 24תחנות

חניון שפרעם

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו חניון שפרעם←מסעף שפרעם צפון
ראשון

לא פעיל

שני

18:55 - 06:15

שלישי

18:55 - 06:15

רביעי

18:55 - 06:15

חמישי

18:55 - 06:15

רחוב /140רחוב 306

שישי

15:30 - 06:15

רחוב /307רחוב 140

שבת

15:30 - 06:15

בית ספר תיכון
Tawfiq Ziad

אזור תעשיה/הזית

דהר אל כניס ג
דהר אל כניס ה
עירייה
/200ארכ'בישוף אל חג'אר
/200עומר א סעסעני
Kamal Junbalat

200/225
200/240
סובב גריפאת
240/260
250/260
בית עם דרוזי/רחוב 270
256/250
250/251

מידע על קו 1
כיוון :חניון שפרעם←מסעף שפרעם צפון
תחנות24 :
משך הנסיעה 28 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :חניון שפרעם ,בית ספר תיכון ,אזור
תעשיה/הזית ,רחוב /140רחוב  ,306רחוב /307רחוב ,140
דהר אל כניס ג ,דהר אל כניס ה ,עירייה/200 ,ארכ'בישוף אל
חג'אר/200 ,עומר א סעסעני ,200/240 ,200/225 ,סובב
גריפאת ,250/260 ,240/260 ,בית עם דרוזי/רחוב ,270
/500 ,250/251 ,256/250כמאל ג'ונבלאט ,מוופק
דיאב/אליאס סלבאק ,בי''ס עמל ,שפרעם יציאה ,קניון-השלום,
מסעף שפרעם צפון

/500כמאל ג'ונבלאט
מוופק דיאב/אליאס סלבאק
בי''ס עמל
שפרעם יציאה
קניון-השלום
מסעף שפרעם צפון

כיוון :מסעף שפרעם צפון←חניון שפרעם
 25תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

מסעף שפרעם צפון

לוחות זמנים של קו 1
לוח זמנים של קו מסעף שפרעם צפון←חניון שפרעם
ראשון

לא פעיל

שני

19:30 - 06:50

בנק/מרכז מסחרי

שלישי

19:30 - 06:50

מוופק דיאב/אלחמאם

רביעי

19:30 - 06:50

חמישי

19:30 - 06:50

שישי

15:30 - 06:50

שבת

15:30 - 06:50

כביש /500א שייח' אמין טריף
מכבי אש/כביש 250
רחוב /270רחוב 259
משטרה/אלפואר
אל פואר ב
אלפואר/ח.א.אלסעידי
רחוב /240רחוב 245
/200כמאל ג'ונבלאט
225/200
200/206
/200עומר א סעסעני
עירייה
אלמוטראן חגאר
יוחנן פאלוס השני/אלקנדי
דהר אל כניס א
רחוב /140רחוב 306
רחוב /307רחוב 140
דהר אל כניס ג
דהר אל כניס ד
רחוב /306רחוב 140
תאופיק זיאד/הזית
Tawfiq Ziad

חניון שפרעם

מידע על קו 1
כיוון :מסעף שפרעם צפון←חניון שפרעם
תחנות25 :
משך הנסיעה 30 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מסעף שפרעם צפון ,בנק/מרכז
מסחרי ,מוופק דיאב/אלחמאם ,כביש /500א שייח' אמין טריף,
מכבי אש/כביש  ,250רחוב /270רחוב  ,259משטרה/אלפואר,
אל פואר ב ,אלפואר/ח.א.אלסעידי ,רחוב /240רחוב ,245
/200כמאל ג'ונבלאט/200 ,200/206 ,225/200 ,עומר א
סעסעני ,עירייה ,אלמוטראן חגאר ,יוחנן פאלוס השני/אלקנדי,
דהר אל כניס א ,רחוב /140רחוב  ,306רחוב /307רחוב ,140
דהר אל כניס ג ,דהר אל כניס ד ,רחוב /306רחוב ,140
תאופיק זיאד/הזית ,חניון שפרעם

לוחות זמנים ומפה של קו  1זמינים להורדה גם בגרסת  PDFבאתר האינטרנט שלנו:
 .www.moovit.comהיעזר ב Moovit Appכדי לצפות בזמני ההגעה בזמן אמת של
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