
כיוון: כרמיאל ← בית ג'ן

48 תחנות
צפייה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 15
לוח זמנים של קו כרמיאל ← בית ג'ן

08:00 - 23:30ראשון

08:00 - 23:30שני

08:00 - 23:30שלישי

08:00 - 23:30רביעי

08:00 - 23:30חמישי

08:00 - 17:00שישי

19:30 - 23:30שבת

מידע על קו 15
כיוון: כרמיאל ← בית ג'ן

תחנות: 48
משך הנסיעה: 62 דק׳

התחנות שבהן עובר הקו:

לקו 15 כרמיאל ← בית ג'ן יש מסלול אחד. שעות הפעילות במהלך השבוע הן:
(1) כרמיאל ← בית ג'ן: 08:00 - 23:30

אפליקציית Moovit עוזרת למצוא את התחנה הקרובה ביותר של קו 15 וכדי לדעת מתי יגיע קו 15

מפה ולוחות זמנים של קו 15

צפייה באתרכרמיאל ← בית ג'ן 15

ת. רכבת כרמיאל/רציפים

החרושת/העמק

החרושת/המלאכה

החרושת/חשמל

החרושת/בית עלמין

צומת מעלה כמון/כביש 85

מסעף שזור

צומת סאג'ור

צומת ראמה

כניסה לשכונה מזרחית

בית ספר חקלאי

דרך בית ג'ן

שכונה עילית א

כביש המראה

חרשים

בית עלמין

קופת חולים מאוחדת

הטאבון

בית ג'ן 13

בית ג'ן 14

שכונת ח'אלת אל ג'ב

בית ג'ן 15
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לוחות זמנים ומפה של קו 15 זמינים להורדה גם בגרסת PDF באתר האינטרנט שלנו:
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בדיקת שעות ההגעה בזמן אמת

כמאל ג'ונבלאט/אלריאן

כמאל ג'ונבלאט/אלמרואני

כמאל ג'ונבלאט/אלסנובר

מלונית האטרקציות

אל רויס

קונדיטוריה

חומרי בנין

מועצה מקומית

קבלאן א

בית ספר ג'

קבלאן ב

עץ התות

ראס אל טלעה ח'אלת עמירה

בית ג'אן פנימי

אל פוקרה

בית ג'ן 7

מרכז מורשת הדרוזים

בית ג'ן 16

בית ג'ן 8

בית ג'ן 9

בית ג'ן 10

בית ג'ן 11

חיילים משוחררים

בית ג'ן 12

מסעדת אלשריף

בית ג'ן 1

Moovit אודותMaaS קהילת העורכיםמדינות נתמכותפתרונות
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